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     PROTOKOLL 
Ordinarie Föreningsstämma 

 
Närvarande:    Sammanträdes datum:  Lokal: 
Boende enligt röstlängd   2006-05-23   Orgonastugan 

 
 
   Ordförande:   Tid: 

     Bosse Carlsson   19.00 – 20.30 
 
Gäst: 
Tuija Källgren, ISS Ecuro Ekonomiförvaltning 
 
 
Ej närvarande: 
Se röstlängd 
 

 
§ 1 Öppnande Bosse Carlsson hälsade alla välkomna till föreningsstämman och riktade ett                       
   speciellt välkomnande till Tuija Källgren. 
   Styrelseledamöterna presenterade sig. 
 
§ 2 Röstländ  Förteckning upprättades över godkänd röstländ. Bilägges. Totalt deltog 22 
   personer samtliga 22 röstberättiga. 
 
§ 3 Val av Ordf. Stämman utsåg Bosse Carlsson till stämmans ordförande. 
 
§ 4 Val av Sekr. Stämman utsåg Tomas Jörneblad till sekreterare. 
 
§ 5 Justeringsmän Till justeringsmän till lika rösträknare valdes Johan Larsson och Lars   
   Storm som jämte mötesordförande justerar protokollet. 
 
§ 6 Kallelse  Stämman förklarade att kallelsen till stämman skett i behörig ordning. 
 
§ 7 Dagordning Dagordningen fastställdes. 
 
§ 8 Årsredovisning Styrelsen skickade årsredovisning till medlemmarna samtidigt med kallelsen. 
   Tuija Källgren ISS Ecuro Ekonomiförvaltning redogjorde för årsredovisningen i 
   detalj. 
 
§ 9 Revision  Revisorernas berättelse föredrogs, revisorernas berättelse bilades också till  

kallelsen för stämman. 
 
§ 10 Balansräkning Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
 
§ 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2005. 
 
§ 12 Vinst disp. Dispositionen av vinsten beslutades att balansera i ny räkning. 
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§ 13 Yttre rep. fond Tuija Kjällgren, ISS Ecuro Ekonomiförvaltning förklarade hur reserveringen av  
   den yttre reparationsfonden fungerar, att det inte är en fond med pengar som   
   finns disponibla utan sådana medel alltid måste belasta föreningens kassa. 
   Stämman beslutade enligt styrelsens förslag punkt 13 på dagordningen, att ge  
   styrelsen behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering 
   av yttre reparationsfondens medel. 
 
§ 14 Arvode  Stämman beslutade att sammanträdesarvoden till styrelsens ordinarie   
   medlemmar och suppleanter skall utgå med belopp motsvarande det kommunala 
   sammanträdesarvodet för Järfälla Kommun. 
 
§ 15 Antal ledamöter Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 4  
   suppleanter. 
 
§ 16 Val av styrelse Valberedningens ordförande Gerry Gråberg föredrog valberedningens förslag 
   till val av styrelse: 
 
   Som ordinarie styrelseledamöter valdes: 
   Bosse Carlsson   vald på 2 år 
   Tomas Jörneblad  (vald för 2 år på förra årets stämma) 
   Merja Skinnari   vald på 2 år 
   Annelie Landerberg  vald på 2 år 
   Curt Hallberg   vald på 1 år 
 
   Som styrelsesuppleanter (samtliga 1år) valdes: 
   Magnus Inkinen 
   Lars Storm 
   Tommy Thapper 
   Sara Sahl 
 
§ 17 Val av revisorer Till revisor utsågs för ytterliggare 1 år, BOREV revisionsbyrå AB, med Lars  
   Johansson som ordinarie och Tomas Jonasson som suppleant. 
 
§ 18 Valberedning Till valberedningen valdes Gerry Gråberg, Lena Melander och Fedai Taysir 
   med Saber Fahme som ordförande och sammankallande. 
 
§ 19 Övriga frågor Den motion som inkommit till styrelsen angående Förändring/förbättring av  

bollplank behandlades av stämman. Stämman beslutade att avslå motionen och 
anslöt sig till styrelsens förslag, se svar från styrelsen i kallelsen till stämman. 

    
§ 20 Avslutning Bosse Carlsson förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse. 
 
§ 21 Information Tomas Jörneblad berättade om det nya avtal som slutits mellan föreningen och 

Comhem. Detta innebär att föreningens kabel-tv nät kommer att uppgraderas 
och gör det möjligt för föreningens medlemmar att kunna utnyttja Comhem’s 
alla tjänster som t ex. bredband och telefoni. Slutdatum för uppgraderingen är 
satt till 2006-10-04. Som lägenhets innehavare så innebär det också att vi måste 
bereda Comhem tillträde för att byta TV/Radio uttag i alla lägenheter. 
Ytterliggare information kommer att komma både från styrelsen och Comhem 
själva. 
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Kurt Hallberg redogjorde för det förslag styrelsen lagt till zon-indelning av 
föreningens gemensamma ytor. Samtliga hushåll har tilldelats ett så kallat 
skötsel område vilket innebär att man skall se till att Tex. gräs klipps och att 
man plockar upp skräp. Man skall se till att det område man tilldelats ser rent 
och snyggt ut.  
Efter höstens enkät gällande våra gemensamma ytor kom detta som förslag från 
flera medlemmar och detta har vi i styrelsen har arbetat vidare på.  
Samtliga närvarande på stämman godkände förslaget enhälligt. 
Med dessa skötselytor så kommer vi vid våra städdagar kunna göra mera av 
renoverings-karaktär som vi hittills inte hunnit med i samma utsträckning som vi 
skulle behöva t ex oljning av plank, klippning av buskar och träd, underhåll av 
lekplatserna osv. 
Utförligare information kommer inom kort från styrelsen att delges alla hushåll. 

 
 
 
Vid Protokollet:      Justeras: 
 
 
Tomas Jörneblad      Bosse Carlsson 
 
 
 
       Lars Storm 
 
 
 
       Johan Larsson 


