
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

DEN 23 MAJ 2013 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

ÅRSTA BACKE 

 

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av  

 röstlängd 

 Etrat Ghotbi upprättade förteckning över närvarande medlemmar som  

 var 16 st.. 

 

§ 2 Val av ordförande för stämman  

 Åsa Leife valdes till ordförande. 

 

§3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare 

 Pia Fagerlund valdes till sekreterare. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

 Mötet fastställde dagordningen 

 

§ 5 Val av justeringsmän/tillika rösträknare 

 Etrat Ghotbi samt Rolf Karlsson valdes att justera protokollet tillika vara  

                      rösträknare. 

 

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

 Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 

 

§ 7 Styrelsens årsredovisning 

 Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 gicks igenom och lades utan  

 erinringar till handlingarna. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen för verksamheten föredrogs och lades utan erinringar till 

 handlingarna. 

 

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning 

 Mötet fastställde föreningens resultat- och balansräkning. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för 

 räkenskapsåret 2012. 

 

§ 11 Resultatdisposition 

  

Balanserat resultat + 111 935 

 Årets resultat  +  50 846  

      162 781 

          

 Till föreningens fond för 

 yttre underhåll, avsätts     341 000 

 I ny räkning överförs -   178 219 

       162 781 



 

 

§ 12 Arvoden för styrelsen 

 Mötet beslutade om arvode 50 000 kr exklusive sociala avgifter till styrelsen. 

 

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 Mötet beslutade att välja följande till ordinarie ledamöter: 

    Antal år 

 Ulf Sjögren  omval 

 Leif Hultman  omval 

 Pia Fagerlund omval 

 Etrat Ghotbi  omval 

 

 Suppleanter: 

 Tomi Konthakangas nyval 

 Åsa Leife  nyval  

 

§ 14 Val av revisorer och suppleanter 

Mötet beslutade att välja BoRevision AB och Marcus Noreby till revisor, och 

Leif Andersson till revisorsuppleant. 

 

§ 15 Val av valberedning 

Till valberedning nyvaldes Cecilia Bergendahl och Isak Johansson med Cecilia 

som sammankallande. 

 

§ 16 Övriga ärenden 

Ändring av våra stadgar 

Till årsstämman i maj 2012 inkom en motion det framgick att våra stadgar bör  

ändras så att val av styrelsemedlemmar inte sker på ett år för samtliga, då det 

kunde innebära att hela styrelsen avgick vid ett och samma tillfälle. 

Omskrivning av våra stadgar kan nu ske, eftersom motionen har föredragits på 

två stycken ordinarie årsstämmor följande efter varandra, 2012 och 2013. 

Årsstämman beslutade att bifalla motionen. 

 

 Följande diskuterades: 

Införande av husvärdar 

Stämman diskuterade införandet av husvärdar för våra fyra (4) hus. 

Husvärdens uppgift är att vara styrelsen förlängda arm vid nya medlemmar. 

Vilka arbetsuppgifter dessa ska ha är inte fastställt men styrelsen kommer att 

dela ut information/förslag med detta. 

Tills vidare har följande personer utsetts som husvärdar: 

Hus 14 Ulf Sjögren 

Hus 15 Leif Hultman 

Hus 16 Pia Fagerlund 

Hus 17 Rolf Karlson/Arnold Beckroth 

 

 

Ev. ny ekonomisk förvaltare   

Vår förening har sedan den bildades, 2006, haft UBC som ekonomisk förvaltare. 

Vi har kontrakt med UBC till 31 december 2013. Detta samarbete har dock inte 



fungerat på ett tillfredsställande sätt det sista året, varför styrelsen har tagit 

kontakt med andra förvaltare för att eventuellt byta.  

 

Hemsidan 

Det har kommit in många önskemål om att vår hemsida måste bli bättre och 

även uppdateras. Styrelsen har varit i kontakt med företag som har som affärsidé 

att tillhandahålla sådan tjänst. Fortsatt kontakt kommer att tas med dessa under 

hösten 2013. Ett annat alternativ är att någon medlem i föreningen kan hjälpa till 

med detta. 

 

Verksamhetsplan för 2013 

Leif berättade lite om den verksamhetsplan som styrelsen har, vad som har 

gjorts och vad som är på gång under resten av året. 

 

Snöröjning 

Föreningen hade för vintern 2012/2013 kontrakt med Bygg & Miljö angående 

snöröjning, men detta fungerade inte riktigt som det var tänkt samt att det blev 

mycket dyrt. Leif Hultman har tillsammans med kringliggande 

bostadsrättsföreningar en diskussion om att anlita ett annat företag till vintern 

2013/2014. 

 

Gräsklippning 

Avseende gräsklippning så kommer föreningen eventuellt att anlita ett nytt 

företag för sommaren 2013. Avtal är under diskussion. 

 

Trädgårdsredskap 

 

  

§ 17 Avslutning 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

  

Årsstämmans Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Åsa Leife    Pia Fagerlund 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Etrat Ghotbi                                       Rolf Karlsson 

Rolf framförde önskemål att trädgårdsredskapen, typ spade, räfsa och kratta,  

skulle var mer lättillgängliga.

Leif kommer att placera ut redskapen i anslutning till  vinterredskapen i 

respektive hus, i lägenhetsförrådsgången.


