
   
 
 
 
 
 

Protokoll från föreningsstämma 2011 
onsdagen den 24 maj klockan 19.00 i Fridhemsskolan 

 
 
 
1. Bo Loverfelt öppnade mötet och välkomnade alla. 
 
2. Dagordningen godkändes. 
 
3. Till stämmoordförande valdes AnnChristine Lindholm. 
 
4. Stämmoordförande valde Ingela Norelid till protokollförare. 
 
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jim Ellis och Stefan Lindblom. 
 
6. Stämman ansågs ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning. 
 
7. Såsom röstlängd fastställdes bifogade närvarolista (bilaga 1).  

39 lägenheter av 64 var representerade samt 12 fullmakter, en total röstlängd på 
51 röster. 

 
8. Styrelsens årsredovisning, som tilldelats medlemmarna den 9 maj, ansågs 

föredragen. 
 
9. Revisorns berättelse föredrogs. 
 
10. Resultat- och balansräkning fastställdes. 
 
11. Beslutades om resultatdisposition. 
 
12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.   
 
13. Beslutades att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter ska vara 2 gånger 

basbeloppet. Enligt detta betalas 84 800 kronor ut för år 2010/2011 och 85 600 
kronor för år 2011/2012. 

 
14. Valberedningens förslag av styrelse och suppleanter godkändes: 

 
Ledamot: AnnChristine Lindholm, Bo Loverfelt, Jim Ellis, Annahita Dadfar 
Suppleanter: Alexander Toresson, Joula Wahlström, Stefan Lindblom 

 
15. Valberedningens förslag av revisor och revisorsuppleant godkändes: Företags 

Revision, revisor Percy Feiff. 
 
16. Till valberedningen valdes Susann Ellis, Leif Strand, Lars Lundberg, Nils Eriksson, 

Marie Kviberg. Förslag om att valberedningen lämnar en plan för sitt arbete under 
kommande verksamhetsår till samtliga medlemmar, beslutades. 

 
17. Inkomna motioner föredrogs (Bilaga 2) 

 
Motion 1: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 



   
 
 
 
 
 

Motion 2: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 3: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman.  

Motion 4: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 5: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 6: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

 
18. Övriga föranmälda frågor:  
 

a. Röstning gjordes i frågan om medlemmarna får bygga fler balkonger eller inte. 
51 röster kunde läggas: 

 38 röstade för (74 %) 
 11 röstade emot (22 %) 
 2 röstade blankt (4 %) 

För godkänt förslag krävs 66 % (2/3-delar). Förslaget gick därmed igenom. 

b. Styrelsens kommentarer till boendeenkäten gjordes av Bo Loverfelt. 

c. Information om bredbandsupphandling gavs av Bo Loverfelt. Beslut om 
leverantör sker inom 2 veckor, varje lägenhet får upp till 100mb, arbetet tar 3 
månader att färdigställa. 

 
19. Styrelsen har inga hänskjutna frågor till stämman. 
 
20. Stämman avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet: Ordföranden: 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ingela Norelid AnnChristine Lindholm 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Jim Ellis Stefan Lindblom 


