
1(3)

PROIOKOLL FÖRT VtD ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED MEDLEMMARNA
t BosTADsnÄrrsroRENtNGEN RIcKoMBERGA Är,rc

Tid: Onsdogen den l7:e moj2017 kl 18.00
Plots: Eriksskolons motsol, Otto Myrbergsvög 19.

§ I Stömmons öppnonde
Stömmon öppnodes ov Peter Propst som hölsode ollo medlemmor völkomno.

§ 2 Nörvoronde
Uppröttodes förteckning över nörvoronde medlemmor, ombud och bitröden.
Bilogo l.

§ 3 Volqv ordföronde vid slömmon
Astrid Thorsson, Fostum Stockholm, voldes till ordföronde för stömmon.

§ 4 Anmälqn om styrelsens vol ov sekrelerore
Ordföronden onmölde ott Wivi-Ann Voz hor utsetts tillsekreterore för mötet.

§ 5 Fostställonde ov dogordning
Stömmon foststöllde dogordningen med den öndringen olt motion idogordningens
punkt l8:2 införlivodes i dogordningens punkt 14, Siodgeöndringor.

§ 6 Vol ov fuå personer ott jömte ordföronde justero protokollet
Utsågs Anniko Andersson och Jens Westerinen ott jömte ordföronde justero dogens
protokoll.

§ 7 Stämmons ullysonde
Förklorodes ott kollelse tillstömmon sketi ibehörig ordning.

§ 8 Föredrogning ov styrelsens årsredovisning
Styrelsens Örsredovisning för 2016, vilken tidigore översönts till medlemmorno,
föredrogs ov Astrid Thorsson. Årsredovisningen godköndes och lodes till hondlingorno.

§ 9 Revisionsberöttelse
Delor ov revisionsberötielse för 2016, vilken tidigore utsönts till medlemmorno,
föredrogs ov Astrid Thorsson. Revisionsberöltelsen lodes till hondlingorno.

§ l0 Foststöllqnde ov resultot- och bolonsräkningen
Stömmon foststöllde bolons- och resultoirokningen i enlighet med örsredovisningen.

§ I I Ansvorsfrihet för styrelsen
Stömmon beviljode styrelsen onsvorsfrihet för den tid örsredovisningen
omfottor ienlighet med revisorernos förslog.

§12 Beslui om onvändonde ov uppkommen vlnst eller täckonde ov förlust
Stömmon beslutode ienlighet med styrelsens förslog.

§ t3 Arvoden
Beslutodes ott orvodet pÖ förslog frÖn volberedningen förblir oföröndrot dvs 1,75
prisbosbelopp (78 400 kr) ott friti fördelos inom styrelsen.

§ 14 Stodgeöndringor
I örendet föreligger förslog tillstodgeöndringor, bilogo 2, somt en motion frÖn Göron
Lundgren, bilogo 3 Al.
Styrelsens förslog i § l7 2:o stycket försto meningen öndrodes till " Kollelse till
föreningsstömmo skoll ske genom onslog på lömpligo plotser inom föreningens hus ellgq [^
genom brev och pö föreningens hemsido". '41,Stömmon beslutode oit ontå styrelsens förslos till öndringor i stodgorn 
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Stömmon beslutode öven ott bifollo motionens förslog om ott utöko dogordningen med
tvö punkter.

§ 15 Vol ov sfirelseledomöter och suppleonler
Volberedningens sommonkollonde Moud Lindh föredrog förslog iill ny siyrelse.

Stömmon beslutode ott slyrelsen sko bestö ov fem ledomöter och tre suppleonter.

Till ordinorie styrelseledomöter pö tvö ör omvoldes Rolond Andersson och Peter Propsi.

Till ordinorie styrelseledomöter pÖ eti ör omvoldes Bengt Dohlberg och Wivi-Ann Voz.

Till ordinorie styrelseledomot pö eti ör nyvoldes Rolf Hellmon.

Tillstyrelsesuppleont på två år omvoldes Heidi Gjörtz.

Tillstyrelsesuppleont pÖ ett år nyvoldes lngoleno Bjellmon och Niklos Leidös.

§ 16 Volov revisor och revisorssuppleont
Till revisor voldes Feiff revision och redovisning.

Till revisorssuppleont voldes Feiff revision och redovisning.

§ 17 Volov volberedning
Tillvolberedning voldes John Schonnong och Peter Bleckert. Peter Bleckert ör
sommonkollonde.

§ l8 Molioner
Motion från John Schonnong
Motion ongÖende instollotion ov elektrisko dörröppnore, bilogo 4.
Stömmon besluiode ott bifollo motionen.

Motioner från Göron Lundgren, bilogo 3
Motion ongående budget, bilogo 3 punkt A2.
Stömmon beslutode ott bifollo motionen.

Motion ongående årsovgifter, bilogo 3 punkt A3.
Stömmon beslutode ott bifollo motionen.

Motion om revisorer, bilogo 3 punkt A4.
Siömmon besluiode ott bifollo ott upphondling ov ny revisor sko ske.
Ordföronden stöllde proposition pÖ yrkondet ott en lekmonnorevisor bör völjos och
styrelsens förslog om ovslog,
Stömmon beslutode oit ovslå motionen.

Motion ongående teknisk förvoltning, bilogo 3 punkt A5.
Ordföronde stöllde proposition pÖ yrkondet ott upphondling ov teknisk förvoltning bör
ske under innevoronde ör och styrelsens förslog om ovslog.
Stömmon besluiode ott ovslö motionen.

Motion om föreningsovtolongående vottenförbrukning, bilogo 3 punkt A6.
Stömmon beslutode ott bifollo motionen.

Motion om föreningsovtolongÖende elförbrukning, bilogo 3 punkt A7.
Ordföronde stöllde proposition på yrkondet om en undersökning och styrelsens förslog
om ovslog.
Stömmon beslutode oti ovslå motionen.

Motion ongående trivseldogor, bilogo 3 punkt A8.
Stömmon beslutode ott bifollo motionen.
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Motion om fixorrum, bilogo 3 punkt A9.
Ordföronden stöllde proposition på yrkondet om inröttonde ov ett fixorum och styrelsens
förslog om ovslog.
Stömmon besluiode ott ovslö motionen.

Motion om poppersloppor, bilogo 3 punkt Al0.
Ordföronden stöllde proposition på yrkondet om uppsöttonde ov onslogstovlor och
styrelsens förslog om ovslog.
Stömmon beslutode ott ovslö motionen.

Motion om trödplontering, bilogo 3 punkt Al l.
Stömmon beslutode ott bifollo motionen.

Motion om informotion, bilogo 3 punkt Al2.
Ordföronden stöllde proposition om informotion efter vorje styrelsemöte och slyrelsens
förslog om ovslog.
Stömmon beslutode ott ovslö motionen.

Motion om gorontiorbeten - Aktuellt löge, bilogo Al3.
Peter Propst redogjorde för resultotet från gorontibesiktningen och de ötgörder som JM
åiogit sig ott utföro.
Siömmon beslutode ott motionen ör besvorod med redogörelsen.

§ 19 lock
Peter Propst tockode ovgÖende Åfe AlOrf, sfirelseledomot, och Moud Lindh,
volberedningen, för deros löngvorigo engogemong för föreningen.

§ 20 Tock
lngrid ÅOerg tockode styrelsen för det orbete som utföris.

§ 21 Stömmons ovslutonde
Ordföronden förklorode stömmon för ovsluiod.

Vid protokollet

[,\\r§-+"-%
Wivi-Ann Voz \

Justeros

C/rfulC hl,rurr, rdw, I u rj, Ur'ffi1ru$b
Astrid Thorsson Anniko Andersson Jens Westerinen



Stadgeändringar 
 

14§    Styrelsens åligganden, 5:e stycket 

Gällande lydelse 

att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen 
skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt 

Föreslagen lydelse 

att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen 
skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt 

14§    Styrelsens åligganden, 6:e stycket 

Gällande lydelse 

att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Föreslagen lydelse 

att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

15§    Revisor, 3:e stycket 

Gällande lydelse 

att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning 
samt att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse. 

Föreslagen lydelse 

att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning 
samt att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse. 

17§    Kallelse till stämma, 2:a stycket 

Gällande lydelse 

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller 
genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller 
eljest för styrelsen känd adress. 

Föreslagen lydelse 

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller 
på föreningens hemsida. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom e-post eller brev 
under uppgiven eller annan för styrelsen känd adress. 
  



 

17§   Kallelse till stämma, 4:e stycket 

Gällande lydelse 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före 
ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 

Föreslagen lydelse 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två 
veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra 
veckor före stämman om den bl a ska behandla stadgeändringar. 

19§   Dagordning 

Dagordningen kompletteras med två nya punkter: 

1) Stämmans öppnande 
18) Stämmans avslutande 
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