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1. Föreningens ordförande Lotta Branneby förklarar stämman öppnad. 
 
2. Stämman godkänner dagordningen. 

 
3. Stämman väljer SBC:s representant och föreningens tekniske förvaltare John Lundström 

till stämmoordförande. John inleder med några eftertänksamma rader om att mötet kan 
jämföras med den bolagsstämma eftersom alla medlemmar är delägare i vår förening. 
Föreningens stadgar säger i första punkten att föreningen finns till för att tillgodose 
medlemmarnas ekonomiska intresse. 

 
4. Stämman väljer Eric Lindesvärd till protokollförare. 

 
5. Stämman väljer Daniel Hasselberg och Olof Klockhoff till justeringsmän och rösträknare. 

 
6. Stämman anser enhälligt att kallelse skett enligt stadgarna. 

 
7. Fastställande av röstlängd. Totalt närvarar 12 st röstberättigade medlemmar. 

 
8. Styrelsen går igenom årsredovisningen. Stämman beslutar att lägga den till handlingarna. 

Även budget för verksamhetsår 2006 redovisas. Det konstateras att ekonomin ser bra ut. 
Resultatet är kraftigt förbättrat. Orsakerna är att styrelsen sålt fyra av fem hyresrätter till 
sina respektive hyresgäster och upplåtit dessa till bostadsrätter, samt att föreningen lägger 
om stora lånesummor från hög ränta till relativt låg ränta. Med början från detta år 
kommer också vindslägenheternas avgifter att komma in. Syrelsen har också justerat 
hyrorna på affärslokalerna till en mer marknadsmässig nivå. 

 
9. Styrelsen läser upp revisorernas berättelse. Stämman beslutar att lägga även den till 

handlingarna. 
 

10. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningar. 
 

11. Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen. 
 

12. Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation. 
 

13. Stämman beslutar att styrelsen får ett halvt basbelopp att disponera som totalt arvode. 
 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Stämman väljer till ordinarie ledamöter Lotta 
Branneby på 2 år, Daniel Hasselberg på 1 år, Jan Holmberg på 2 år och Eric Lindesvärd 
på 2 år. Som suppleanter väljer stämman Klas Eriksson på 1 år, Olof Klockhoff på 1 år 
och Eva Carlström på 1 år. 

 
15. Stämman beslutar att inte välja någon internrevisor respektive revisorssuppleant. 

 
16. Till valberedning väljer stämman Jerker Eriksson, Jonas Bergström ocj Stefan Lauffs. För 

valberedningen utses Stefan Lauffs till sammankallande. 
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17. Två motioner hade kommit styrelsen tillhanda. 1) Håkan och Ulrika Lidbo föreslår att 
föreningen bildar en grupp som ansvarar för att göra i ordning gården. Stämman bifaller 
motionen och utser Ulrika Lidbo, Anita Dellmar och Vicki Jakolevski till ansvariga. 
Ulrika Lidbo väljs till sammankallande. 2) Stefan Lauffs föreslår att a) kommande 
Internetkoppling skall särredovisas på avgiftsavierna, b) att det installeras en bänk i 
tvättstugan, c) att vi undersöker möjligheterna att inreda en hobbylokal i huset, d) att 
städningen i tvättstugan ses över även i svåråtkomliga utrymmen t ex bakom maskiner,  
e) att föreningen köper en mangel och f) att vi gör i ordning i källaren eftersom den är 
stökig och brandvägarna är blockerade. Stämman beslutar att bifalla förslagen och ger 
styrelsen i uppgift att verkställa dem. 

 
18. Ordföranden förklarar stämman avslutad. 

 
Övriga informationspunkter: 
 
Styrelsen redogjorde för utvecklingen av vindsprojektet och berättade om visning för 
medlemmarna av vindslägenheterna onsdagen den 17 maj. Vindsprojektet är avslutat den 30 juni 
2006 och avetablering av hiss och byggbodar är påbörjad. Första slutbesiktning av lägenhet nr 
852 på våning 6 äger rum den 8 juni 2006. Renovering av fönsterbågar och fönsterkarmar 
kommer att påbörjas under juni 2006. Fönstren renoveras inifrån varje lägenhet. 
 
Styrelsen redogjorde för att vissa medlemmar undersöker möjligheten att skaffa balkong.  Det var 
vissa medlemmar som inte var med på förra upphandlingen, av olika skäl. Föreningen har också 
fått nya medlemmar som är intresserade. Balkonger och allt som har med entreprenad för dessa 
bekostas av medlemmarna själva. 
 
Styrelsen redogjorde också för ett eget internt datanät som tas i drift 1 augusti 2006 i huset. Detta 
innebär att medlemmarna för upp till 100Mbit/s utan extra kostnad och att vi får internetbokning 
för tvättstuga samt porttelefon kopplad till ordinarie telefon. Föreningens lokalhyresgäster 
kommer att erbjudas samma bandbredd till en rimlig kostnad. 
 
 
Protokollet justeras 
 
 
 
 
 
Daniel Hasselberg      Olof Klockhoff 


