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§ 1. Föreningens ordförande; Magnus Jonsson hälsar närvarande medlemmar välkomna. Därpå 
törklaras stämman för öppnad.

§ 2. Magnus Jonsson väljs till ordförande för stämman. Han anmäler att han utsett Fredrik 
Alfredsson att föra protokollet.

§ 3. Rösdängden uppläses och godkänns av stämman. 30 medlemmar är representerade.

§ 4. Stämman väljer två justerare: Susanne Lindberg och Lennart Jonsson.

§ 5. Stämman konstaterar att årsstämman blivit udyst i behörig ordning.

§ 6. Dagordningen fastställs.

§ 7. Anette Stenlund och Magnus Jonsson redovisar om ekonomin enligt bokslutet.

§ 8. Stämman godkänner resultat- och balansräkning och att lägga den till handlingarna.

§ 9. Stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Stämman fastställer arvodena till styrelsen till ett prisbasbelopp + sociala avgifter att fördela 
inom styrelsen.

§11. Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

§ 12. Efter valberedningens förslag omvaldes: Magnus Jonsson som ordförande samt Anette 
Stenlund och Fredrik Alfredsson till ordinarie styrelseledamöter.
Nyval: Anders Henriksson och Johnny Ostman till ordinarie styrelseledarmöte samt Elin 
Petersson och Masako Fukino till suppleanter.

§13. Föreningens revisionsarbete sköts av revisionsbyrå EY genom auktoriserade revisorn Franz 
Lindström. Detta fastställdes av stämman.

§14. Stämman utser Nils Fredrik Aurelius, Anette Ornefjord, Peter Sunnanek och Helena 
Berglund till valberedning.

Övrigt:
Styrelsen fick frågan i vilket skick stammarna i fastigheterna är i och om det finns med i 
underhållsplanen med renovering eller byte. Styrelsen svarade att det görs en årlig avsättning om 
150 000 kr för kommande renovering eller byte men det är inte beslutat något datum när det ska 
genomföras. Det gjordes en filmning av en del stammar för 4-5 år sedan och då syntes det inga 
skador.

Det diskuterades vikten av att det finns en ekonomisk analys avseende föreningens framtida 
åtagande samt att det kommuniceras på ett lättförståeligt sätt till medlemmarna.



Det diskuterades om det finns flera sätt att minska föreningens löpande kostnader exempelvis om 
det går att isolera trapphusen bättre då de är ganska kalla under vintern.

Styrelsen fick frågan om gårdshuset ska renoveras. Styrelsen svarade att de tar med frågan till 
kommande styrelsemöte för beredning och beslut.

Föreningen har en batteridriven gräsklippare som köptes in förra året, det vore bra om fler 
hjälpte till att använda den till att klippa gräset på innergården och utanför porten Vegagatan 11.

Avgående styrelsemedlemmarna Camilla Renevall och Mats Thörnblad tackades av för deras 
insatser i styrelsen.

§15. Stämman avslutas.
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