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PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2012 
 

Tid:  Söndagen den 15 april 2012, klockan 18:00 

 

Plats: I källaren runt pingisbordet 

 

Närvarande: Marcus Nilsson lgh 22 

  Ingagreta Svensson lgh 19 

  Ella Kroon lgh 13 

  Marlena Fagberg lgh 20 

  Axel Härdelin lgh 20 

  Annika Cederwaldh lgh 17 

  Ola Kristoffersson lgh 7 

  Linda Thorstensson lgh 7 

  Tommy Eriksson lgh 6 

  Christoffer Holmgren lgh 15 

  Ulf Cederqvist lgh 26 

  Annika Hellström lgh 16 

  Lars Jödahl lgh 1 

  Marco Strandberg lgh 9 

  Chrisina Devcic lgh 21 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 
 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

 

2. UPPLÄSANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 

Dagordningen lästes upp och godkändes. 

 

 

 

3. UPPRÄTTNING OCH FÖRTECKNING ÖVER DE NÄRVARANDE 
 

Förteckning av de närvarande upprättades. 

 

 

 

4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET 
 

Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Eriksson 

Till sekreterare för årsmötet valdes Christoffer Holmgren 
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5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN 
 

Till justeringsmän för årsmötet valdes Marcus Nilsson och Ulf Cederqvist 

 

 

 

6. FRÅGAN OM MÖTET HAR BLIVIT BEHÖRIGEN 
 SAMMANKALLAT 
 

Årsmötet fann att mötet har blivit behörigen utlyst. 

 

 

 

7. FÖREDRAGNING OCH FASTSTÄLLANDE AV 
 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, REVISIONSBERÄTTELSE, 
 BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNING 
 

Förvaltningsberättelsen godkändes 

Balansräkningen godkändes 

Resultaträkningen godkändes 

Revisionsberättelsen godkändes 

 

 

 

8. ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN 
 

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2011 enligt revisorernas rekommendation. 

 

 

 

9. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA 
 

Styrelsen erhåller 10 000 kr per år att dela på. Varje styrelsesuppleant erhåller 75 kr per möte. 

Revisorerna erhåller 1000 kr var. 
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10. VAL AV STYRELSE, REVISORER, SUPPLEANTER OCH 
VALBEREDNING 
 

Till ordinarie styrelse för 2012 valdes: Ola Kristoffersson 

     Tommy Eriksson 

     Christoffer Holmgren 

_____________________________________________________________________ 

 

Till suppleanter för styrelsen valdes: Annika Cederwaldh 

     Anette Löfving 

     Axel Härdelin 

_____________________________________________________________________ 

 

Till revisorer valdes:  Marlena Fagberg 

    Johan Johansson 

____________________________________________________________________  

 

Till suppleanter för revisorerna valdes: Marco Strandberg 

_____________________________________________________________________ 

 

Till valberedning valdes: Mario Curkovic 

    Marcus Nilsson 

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Föreningen fyller 60år den 1 september 2012, styrelsen tar med sig detta och tittar över ifall 

föreningen skall hitta på någonting för att fira. 

 

Övernattningsrummet / Gymmet. Arbetet med rummet har stått helt stilla en längre tid. Just nu 

används rummet som fikarum samt materialrum under balkongrenoveringen. När 

balkongrenoveringen är avslutad så kallar Marcus och Axel samman till ett par dagar då vi i 

föreningen hjälps åt att fixa till rummet. 

 

Enkäter över de problem som finns efter fiber installationen har samlats in. Totalt inkom 9-10 

enkäter, styrelsen skall sätta samman resultatet och tar sedan kontakt med Ownit för att sätta 

press på dem. 

 

Golvet i källaren behöver renoveras. Styrelsen har detta i bakhuvudet och avvaktar den 

framtida ekonomiska situationen. 

 

Det genomförs just nu en radonmätning i huset som skall avslutas under vecka 16. Radon 

värden har tagits upp i 6 lägenheter. Resultatet av denna mätning kommer att visa ifall 

föreningen överskrider de satta gränsvärdena och då måste ser över ventilationen i huset. 

Föreningen har nu en ventilation med självdrag men många lägenheter har sina ventilation 

luckor stängda eller till och med övermålade. 
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För allas trivsel i föreningen så är det viktigt att vi ser om vårt hus. Det slängs papper i 

trappuppgångar och vid ingångar. Ifall det blåser in skräp från andra sidan gatan böj på ryggen 

och plocka upp det. Vi måste alla ta ett större ansvar för att hålla ordning i vår förening. 

 

Gräsmattan på baksidan behöver klippas. Under förra året lades hela detta jobb på en person 

och Johan gjorde ett jätte bra jobb. Under hösten fick dock styrelsen gå in och klippa 

gräsmattan. För att inte en person skall tvingas att göra allt jobb så kommer ett klippschema 

att upprättas där varje lägenhet får en vecka att klippa. Vissa lägenheter kommer med ålderns 

rätt att stå över men alla andra kommer att tilldelas en vecka att klippa. Schemat kommer att 

delas ut i god tid innan första klippveckan och det är sedan upp till medlemmen att byta 

klippvecka ifall tiden inte passar.  

 

 

12. MÖTET AVSLUTAS 
 

Tommy avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse 

 

 

 

Göteborg 2012-04-15 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

…...................................................................................... 

Christoffer Holmgren 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

…............................................................... …......................................................... 

Marcus Nilsson  Ulf Cederqvist 


