
 
 
 

Protokoll från årsmötet 2010-05-27 
 
Närvarande: Enligt röstlängd punkt 7. 
 

1. Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av Andreas Brännström 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

3. Val av ordförande 
Andreas Brännström väljs som ordförande 

4. Val av sekreterare 
Jens Sahlström väljs som sekreterare 

5. Val av justerare 
Jesper Långström och Anja Maslov väljs som justerare av protokollet. 

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
Stämman ansågs vara utlyst korrekt. 

7. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastslogs enligt följande. 
 

          60A Gårdshuset  
• Lgh 1101Anders Eriksson 
• Lgh 1102 Tobias Clewemar 
• Lgh 1202 Jens Sahlström 
• Lgh 1301 Jesper Långström 

 
60B Gathus höger 

• Lgh 1201, 1202 Karin Rydholm 
• Lgh 1101 Johan Sjögren, Rebecca Frej 
• Lgh 1103 Johannes Holmgren 
• Lgh 1301 Gunilla Malm 
• Lgh 1302 Anja Maslov 
• Lgh 1401 Andreas Brännström 
• Lgh 1501 Rolf Åberg 

 
            60C Gathus vänster 



 
 

• Lgh 1102 Sofie Larsson 
• Lgh 1402  
• Lgh 1402 Kerstin Ede, fullmakt företräds av Gunilla Malm 
• Lgh 1501 Lars Björk 

 
    Bagerilängan 

• Lgh 60D 1001 Nina Åsell 

8. Föredragning av styrelsen redovisningshandlingar 
Tobias Clewemar föredrog styrelsens redovisningshandlingar. Årets resultat är minus 
140 160 kr. Delar av förklaringen till ökade kostnader finns under not 4 (Underhåll). 

• Under året har föreningen haft kostnader för vattenskador på ca 138 000 kr. 
• Slutbetalning har erlagts för fasadrenovering på gårdshuset a 49000 kr (tio 

procent av betalningen har hållits inne tills garantitiden upphörde). 
• Anja Maslov kommenterar att kabel TV avgiften skiljer sig mycket från förra 

året. Anledningen är att Com–hem har under 2008 inte fakturerat och vi har 
fått betala 2008 och 2009 års kostnader under 2009. 

 
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen 

9. Föredragning av revisorernas berättelser 
Rolf påpekar att Per Gustavsson ord är starka i avseende att hålla resultatet i balans, 
även om han har en annan åsikt.  
Internrevisors rapport bifogas i bilaga ett. Vidare uppmärksammar Rolf att vår nya 
webbplats www.ankaret4.se är igång, samt att styrelsen har varit väldigt sparsamma 
med utläggningskvitton. 
 
Tobias Clewemar besvarar KPMG´s anmärkningar i årsredovisningen, vid förra året 
stämma diskuterades denna fråga och att större renoveringar, med lång livslängd 
lånefinansieras helt eller delvis för att få en fördelning av kostnaderna över tid, men att 
vi amorterar av lånebeloppen snabbare. 
 
2010 kommer att vara ett år med höga kostnader, men prognoser för nästkommande år 
är att finanserna kommer att se bättre ut, dvs positivt resultat. Avgiftssänkningen förra 
året utgick ifrån de tidigare finanserna för föreningen. Skulle dessa förutsättningar 
ändras kan avgiften höjas alt sänkas beroende på det ekonomiska läget. 

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa förelagt resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 

12. Beslut om resultatdisposition 
Det negativa resultatet läggs till den ansamlade förlusten 



 
 

 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna för 
nästkommande verksamhetsår. 
Inom styrelsen har det förts diskussioner kring styrelsens ansvar samt arvoderingen 
kopplat till styrelsens uppdrag. Bakgrunden till detta är att under året uppstått 
situationer där styrelsen känt att förväntningarna på denna inte riktigt matchar 
uppdraget.  
 
Det har funnits en klar koncensus inom styrelsen kring förväntningar på styrelsen 
ansvar samt den enskilde medlemmens rättigheter och skyldigheter. Vi bor i en 
bostadsrättsförening där vi alla förväntas att bidra på ett eller annat sätt, vissa genom 
styrelsen andra genom andra insatser.  
 
Delar av styrelsen har även åsikten att arvodet till sittande styrelse inte är det mest 
ekonomiska sättet för föreningen när merparten försvinner i skatt. 
 
Efter diskussion tas två förslag fram för arvoden till styrelsen: 
  

I. Ett prisbasbelopp inkl social avgifter att fritt disponera inom styrelsen. 
II. Varje styrelsemedlem får en skattefri julgåva a 450 kr i presentcheck som inte 

kan bytas mot kontanter.  
 

Vid omröstning får förslag ett: två röster, förslag två får tretton röster, samt en röst 
läggs ner. Således beslutas förslag två. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleant 
Två sittande styrelsemedlemmar avgår; Gunilla Malm samt Magnus Wallin. Båda 
avtackas med blommor för ett mycket bra jobb för föreningens räkning.    
 
Valberedning har tagit fram två förslag på nya styrelsemedlemmar, Anja Maslov samt 
Nina Åsell.  
 
Stämman väljer ny styrelse bestående av: Tobias Clewemar, Andreas Brännström, 
Kerstin Ede, Jens Sahlström, Anja Maslov, samt Nina Åsell som suppleant. Styrelsen 
konstituerar sig själv. 

15. Val av revisorer 
Stämman omvalde Rolf Åberg till internrevisor, samt Per Gustavsson till extern 
revisor. 

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 
föreningsmedlem anmält ärende. 
Gunilla Malm och Anders Eriksson väljs till ny valberedning, önskemål är att även val 
av valberedningen läggs till som en punkt på dagordningen inför nästa möte. 



 
 

17. Stämmans avslutande 
Stämman förklaras därmed som avslutad 

 
 

 
 
 
Vid protokollet   Ordförande vid stämman 
 
 
 
-------------------------------   --------------------------------  
Jens Sahlström   Andreas Brännström 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
-------------------------------   -------------------------------- 
Jesper Långström   Anja Maslov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: Internrevisorns berättelse 
 Ansvarig lista 
 


