
Protokoll - Föreningsstämma 2011-10-04  

Café Russin, Rålambsvägen 42. 

Balen 3 

 

§1 Stämman öppnad. 

 

§2 Godkänd dagordning. 

 

§3 Val av stämordförande -  Kent Illeman 

 

§4 Stämmordförarens val av protokollförare - Benjamin Dutius 

 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknar - Daniel Enervald 

 

§6  Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlys - Ja. 

 

§7 Fastställande av röstlängd 7 deltagare  

 - Daniel Enervald 

 - Jens Frölander 

 - Piia-Pauliina Junkkila 

 - Björn Philips 

 - Johan Lilljebjörn 

 - Benjamin Dutius 

 - Kent Illemann 

 

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

-  Ekonomin är god och den mindre förlusten har att göra med den tidigare 

hyresgästen BST Bygg.   

 

§9 Föredragning av revisorns berättelse. 

 

§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning - Godkänd. 

 

§11 Beslut om resultatdisposition - Godkänd. 

 

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna - Godkänd. 

 

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

Verksamhetsår - Godkänd. 

 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Kent Illemann sitter kvar som ordförande. - Godkänt 

Jens Frölander sitter kvar som kassör - Godkänt 



Daniel Enervald sitter kvar som ordinarie - Godkänt 

Amanda Eriksson skall tillfrågas – Har erfarenhet – Godkänt 

Eventuellt tillfrågas även Jimmy ifall intresse finns kvar. 

 

 

§15 Val av revisor och revisorssuppleant. 

Daniel Norberg revisor (extern) – Godkänt 

 

§16 Val av valberedning Piia Junkkila väljes. 

 
§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 

anmält ärende enligt 33 § 
Ändring av stadgar avseende medlemsinformation. 

Styreslen föreslog nya möjligheter för information till medlemmar. 

Vilket gör gällande att även hemsida och/eller e-post i stället för personliga brev blir 

förstahandsvalet. 

 

§18 Övrigt: 

 

Balkonger 

- Färdigt på gårdssidan utom Rouberts lägenhet (hyreslägenhet) 

- Inga besked från Balcona angående balkonger på sidan mot gatan. 

 

Vinden 

- Föreningen planerar en uppfräschning 

- Bättre belysning 

- Förbättra användning av ytor för rimlig kostnad. Offerter tas in. 

 

Hyreshöjning 

- 5% hyreshöjning för hyreslägenheter fr.o.m. årsskiftet 

- 5% extra utöver ovanstående för hyreslägenhet med balkong 

 

Benjamin Dutius ser över dagens hemsida och återkommer med förslag på 

förbättringar. Önskemål som kom upp på föreningsstämma var inloggning för 

medlemmar med möjlighet att ändra sina uppgifter själv. 

 

En informationstavla håller på att installeras vid ingången. En tryckkänslig skärm gör 

det möjligt att få personlig information samt inloggning med sin RFID-nyckel. Möjlighet 

för bokning av tvättstuga samt medlemsinformation kommer att finnas där, i form av 

våran hemsida i någon form. 

 

§19  Stämmans avslutade och styrelsen tackade alla närvarande. 

  


