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PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2013 
 
Tid:  Söndagen den 7 april 2013, klockan 18:00 
 
Plats: I källaren runt pingisbordet 
 
Närvarande: Christoffer Holmgren lgh 15 
  Ulf Cederqvist lgh 26 
  Ingagreta Svensson lgh 19 
  Annika Hellström lgh 16 
  Josefin Lundgren lgh 12 
  Marcus Nilsson lgh 22 
  Marlena & Axel Härdelin lgh 20 
  Tommy Eriksson lgh 6 
  Ola Kristoffersson lgh 7 
  Christina Devcic lgh 21 
  Annika Cederwaldh lgh 17 
 

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 
 

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN 
 
Till justeringsmän för årsmötet valdes Marcus Nilsson och Josefin Lundgren. 
 

6. FRÅGAN OM MÖTET HAR BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAT 
 
Årsmötet fann att mötet har blivit behörigen utlyst. 
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7. FÖREDRAGNING OCH FASTSTÄLLANDE AV:  
 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNING 
 
Förvaltningsberättelsen godkändes 
Balansräkningen godkändes 
Resultaträkningen godkändes 
 

8. ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN 
 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2012. 
 
 

9. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA 
 
Styrelsen erhåller 15 000 kr per år att dela på. Varje styrelsesuppleant erhåller 75 kr per 
möte. Revisorerna erhåller 1000 kr var. 
 
 

10. VAL AV STYRELSE, REVISORER, SUPPLEANTER OCH VALBEREDNING 
 
Till ordinarie styrelse för 2013 valdes: Ola Kristoffersson 
     Christoffer Holmgren 
     Josefin Lundgren 
_____________________________________________________________________ 
 
Till suppleanter för styrelsen valdes: Annika Cederwaldh 
     Anette Löfving 
     Ulf Cederqvist 
_____________________________________________________________________ 
 
Till revisorer valdes:  Vakant 
    Vakant 
____________________________________________________________________  
 
Till suppleanter för revisorerna valdes: Vakant 
_____________________________________________________________________ 
 
Till valberedning valdes: Marcus Nilsson 
    Vakant 
_____________________________________________________________________ 
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11. ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Övernattningsrummet/gymmet, det har från en medlem kommit in en fråga om vad som 
händer med rummet. Tyvärr har det inte blivit något av detta rum alls, medlemmar har vid 
ett par tillfällen påbörjat arbetet med det har aldrig slutförts. Styrelsen tar upp frågan igen 
och tittar på alternativa lösningar. 
 
Vi måste återigen ta upp skötseln av vår förening. Det sölas ner i trappuppgångar, det slängs 
fimpar och övrigt skräp hej vilt i och utanför vårt hus. Vi bor i en bostadsrätt och alla 
medlemmar måste värna om föreningen, detta är vårt hus och vi måste hålla rent i och kring 
det. Styrelsen kommer att arbeta fram nya trivselregler som sedan kommer att delas ut till 
alla medlemmar. 
 
Det är svårt att engagera de nyinflyttade i föreningens skötsel så som trappstädning. Vi måste 
hjälpas åt för att kunna hålla våra hyror låga, ifall vi måste ta in externa tjänster för allt som 
skall göras i huset så kommer detta inte att fungera. 
 
Frågan om medlemsförteckning ställdes eftersom det har varit en stor omsättning av 
medlemmar. Styrelsen ser till att uppdatera ett medlemsregister och delar ut till 
medlemmarna.  
 
Ownit som installerade vårt fibernät har inte levt upp till de förväntningarna som sades innan 
installationen främst vad gäller kabel TV. Vi har 2,5år kvar på avtalet med Ownit så det går 
inte att byta än på ett tag. Styrelsen försöker att få en representant från Ownit att komma till 
oss för att kunna diskutera vad som kan göras för att förbättra situationen. 
 
Det har gjorts en radonmätning i 6 lägenheter där 2st överskred gränsvärdet. Antagligen 
kommer vi att behöva göra en större mätning under nästa vinter. Det är av yttersta vikt att 
alla lägenheter öppnar sin ventilation, denna är stängd i många lägenheter och i vissa fall 
över målad/tapetserad. Styrelsen kommer att komma ut med mer information om detta och 
det kan bli frågan om att manuellt kontrollera så att dessa luckor är öppna i alla lägenheter. 
Vi har själv dragande ventilation i huset, skulle vi behöva installera ett nytt mekaniskt 
ventilationssystem så räknas detta i miljoner och kommer att resultera i mycket stora 
hyreshöjningar. 
 
Under våren planeras en ommålning samt uppfräschning av ytterdörrarna. Styrelsen kommer 
att ta in offerter på detta och återkommer med mer information när arbetet börjar.  
 
Termostaterna i lägenheterna kan vara gamla och det kan finnas en ekonomisk vinst i att byta 
ut dessa, styrelsen undersöker detta. 
 
Tommy tackades för sin tid i styrelsen och som kassör i vår förening. 
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12. MÖTET AVSLUTAS 
 
Tommy avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse. 
 
 
 
Göteborg 2013-04-07 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
…...................................................................................... 
Christoffer Holmgren 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
…............................................................... …......................................................... 
Marcus Nilsson  Josefin Lundgren 


