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Närvarande styrelsemedlemmar: 
Ordförande  Johan Lundegren  
Sekreterare  Annika Attesjö 
Ledamot  Pontus Fällman 
Ledamot  Joakim Thedin 
Ledamot  Christer Lundberg 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Ledamot  Annika Karred, avgående 
Ledamot  Patrik Zapata 
Ledamot  Rebecka Widell 
Suppleant  Mattias Fabricius 
 

Caroline Klamas från PLL Fastighetsförvaltning AB var närvarande. 
 

Bilagor: 
Bilaga 1. Röstlängd, 13 sidor, fullmakt lgh 548 och lgh 562 
Bilaga 2. Kallelse med dagordning och till stämman hänskjutna frågor, 6 sidor 
Bilaga 3. Årsredovisning räkenskapsåret 2017 

 

1. Stämmans öppnande 

Nils Malmros öppnar stämman. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd är en lista av närvarande föreningsmedlemmar, bilaga 1. Röstlängden godkändes av 
stämma. 28 röstberättigade medlemmar inklusive 2 fullmakter. 

3. Val av stämmoordförande 

Nils Malmros, ordförande i Fridhem-Johannedal Samfällighet, förslås och väljs som ordförande för 
stämman. 

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

Föreningens sekreterare, Annika Attesjö, anmäls som protokollförare. 

5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet 

Mikael Sthen (lgh 670) föreslås och väljs som justeringsman. 

6. Val av rösträknare 

Mikael Sthen (lgh 670) och Annika Attesjö föreslås och väljs som rösträknare. 

7. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Stämman utlystes 24 maj. Stämman svarar ja. 
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8. Framläggande av styrelsens årsredovisning 

Stämmans ordförande går igenom årsredovisningen, bilaga 3. 

På frågan om årsredovisningen kan läggas till handlingarna svarar stämman ja. 

9. Framläggande av revisorernas berättelse 

Stämmans ordförande läser revisorernas berättelse. Inga kommentarer från stämman. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsstämmans ordförande frågar stämman om fastställelse av resultat- och balansräkning. 
Stämma tillstyrker. 

11. Beslut om resultatdisposition 

Årsstämmans ordförande frågar medlemmarna om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag 
och i enlighet med revisorernas berättelse kan godkännas, varpå stämman ger sitt bifall. 

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Årsstämmans ordförande frågar stämman om ansvarsfrihet kan ges till styrelsens medlemmar. 
Stämman svarar ja. 

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman godkänner ny sammansättning 7-9 ledamöter och 1-2 suppleanter. 

14. Frågan om arvode åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 
valberedning 

Arvode för styrelsearbete 5 prisbasbelopp, att fördela mellan ledamöter och suppleant, stämman 
bifaller förslaget. 
Arvode till Föreningsrevisor 4 800 kr + sociala avgifter. Stämman godkänner. 
Extern revidering av ”Revisorsringen” enligt faktura. Stämman godkänner. 
Valberedningens sammankallande 2 000 kr och ledamöter max 1 500 kr. Stämman godkänner. 

15. Beslut om stämman skall utse ordförande samt i förekommande fall val av 
styrelseordförande 

Stämman valde Johan Lundegren till föreningens ordförande för ett år. 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Styrelsen hade i uppdrag att ta fram en ny valberedning, men ingen har visat intresse när 
uppdraget har annonserats. Ordförande tar över ordet och presenterar förslag till ny styrelse. 

Styrelsens förslag är: 

Annika Attesjö  Ledamot, vald till 2019 (vald till stämman nämnda år) 
Pontus Fällman Ledamot, vald till 2019 

Omval  
Rebecka Widell Ledamot, omval 2 år till 2020  
Christer Lundberg Ledamot, omval 2 år till 2020  
Patrik Zapata  Ledamot, omval 2 år till 2020 
Joakim Thedin  Ledamot, omval 2 år till 2020 
Mattias Fabricius Suppleant, omval 2 år till 2020  
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Nyval 

Carina Salomonsson, lgh 366 Ledamot, väljs på 1 år till 2019 
Klas Lindell, lgh 659   Ledamot, väljs på 1 år till 2019 

Stämman bifaller förslagen. 

Den nya styrelsen konstitueras direkt efter årsstämman. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutar att anlita Kjell Eriksson, Revisorsringen Sverige AB som auktoriserad revisor 
för ett år framåt. 
Jonas Kellagher (lgh 659) avgår och Eskil Lungren (lgh 301), väljs som föreningsrevisor. 
Inga revisorssuppleanter väljs. 
Firmateckning, hela styrelsen eller två ledamöter i förening. 

18. Val av valberedning 

Stämman uppdrar åt styrelsen att utse en valberedning, då ingen närvarande anmäler intresse på 
frågan. 
 

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem till 
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden 

Sex motioner från medlemmarna har inkommit till årets stämma, se kallelsen bilaga 2. 

Motion 1 
Motionären tar fram intresse av uteplats hos boende mot Jungmansgatan och förslag till 
utbyggnad och kostnader som presenteras för styrelsen. Styrelsen samarbetar med 
Samfälligheten avseende kostnader för avtal, det finns liknande avtal skrivna sedan tidigare och 
visar färdigt förslag för Samfälligheten för information och godkännande. 

Förslag att göra ytan mer användningsbar tas fram av motionären i samarbete med styrelsen. 

Motion 2 
Tvättstugor 
Stämman godtog styrelsens förslag att uppfräschning av tvättstugor med torkrum och andra 
utrymmen i närheten ingår i den översyn av föreningens ytor som styrelsen gör och att styrelsen 
kommer att presentera förslag när översyn och budget är klar.  
Klagomål på skötseln och rengöring av tvättstugorna skall göras till föreningens förvaltare PLL 
Fastighetsförvaltning AB. 
Garagen  
Stämman motionen avslås. 
 
Motion 3 
Se beslut Tvättstugor motion 2. 
Stämman godtog styrelsens förslag att uppdatera föreningens hemsida så att det tydligt framgår 
hur man boka tid till stenmangeln i NP 44-48. Dessutom skall informationen i hissarna uppdateras 
med information om stenmangeln. 

Motion 4 
Se beslut om Tvättstugor motion 2. 
Gästlägenhet 
Stämman godtog att motionen var besvarad. 
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Motion 5 
Se beslut om Tvättstugor motion 2. 

Motion 6 
Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda installation av fönstermarkiser. 
 
Övriga frågor 
Till stämman hänskjutna frågor, se kallelse bilaga 2. 

 
Stadgeändringar 
Ändringarna i stadgarna i §16, §20, §21 och §31 godkändes en andra gång. 
 
Entrén mot Vegagatan, uppföljning från extrastämma 31 januari 2018 
Stämman godtog styrelsens förslag att öppna upp entrén mot Vegagatan, efter upphandling till en 
kostnad av 420.000 kr. 
 

20. Stämman avslutas 

 

 
 
Underskrifter: 
 

Ordförande för stämman________________________________________________ 

Nils Malmros 

 

Ordförande__________________________________________________________ 

Johan Lundegren 

    

Protokollförare_________________________________________________________ 

Annika Attesjö  

 

Justerare___________________________________________________________ 

Mikael Sthen  


