Protokoll fört vi Kollektivhusföreningen Fristads årsmöte torsdagen 20
februari 2014, Matsalen i Servicehuset, Cervins väg 15, klockan 19.00
Närvarande: 39 medlemmar enligt närvarolistan.

Punkt 1 – Val av mötets ordförande
§1
Till mötets ordförande valdes Monica Strömberg.
Punkt 2 – Val av sekreterare och två justeringsmän
§2
Till mötets sekreterare valdes Birgitta Lindvall och till justeringsmän valdes
Kent Johansson och Johan Sundahl.
Punkt 3 – Fråga om godkännande av kallelse och dagordning
§3
Godkände mötet att kallelse skett korrekt.
§4

Mötet påpekade att dagordningen på flera punkter inte var korrekt enligt föreningens
stadgar. Ordförande rättade till misstagen och mötet godkände dagordningen.

Punkt 4 – Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
§5
Styrelsens årsberättelse ifrågasattes vad gäller antal styrelsemöten. Rätt antal är elva
styrelsemöten under år 2013. Styrelsen äskade 15 000 kr för verksamhetsåret 2014.
Korrigerades i årsberättelsen att inget kan överföras från föregående år. Det påpekades
också att Per Asklund borde ha skrivit under årsberättelsen. Ett felaktigt ordval på
första sidan i årsberättelsen i sammanhanget om utbyggnaden av Cafeterian
påpekades. Citat: ”En så stor utbyggnad, som vi önskade och som Husmötet röstat
fram skulle med säkerhet inte gå igenom i byggnadsnämnden.” Med säkerhet
ändrades till troligtvis. Vidare är det korrekt att skriva att styrelsen överlämnade
ärendet med utbyggnationen till Hyresgästföreningen genom Lokala
Hyresgästföreningen. Efter dessa fem korrigeringar godkände årsmötet styrelsens och
övriga arbetsgruppers årsberättelser.
Punkt 5 – Revisorernas berättelse
§6
Godkändes revisorernas berättelse.
Punkt 6 – Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
§7
Enligt revisorernas tillstyrkande beviljade mötet styrelsen och övriga arbetsgrupper
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Punkt 7 – Fråga om årsavgifter
§8
Fanns inget förslag om att införa årsavgifter.
Punkt 8 – Val av styrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare
§9
Till ordförande i den nya styrelsen valdes av mötet Johan Sundahl.
§ 10

Då valberedningen inte kunnat finna någon som är villig att ta på sig uppdraget som
kassör, föreslog mötet därför att styrelsen inbördes väljer en ledamot för
kassörsuppgiften.
– Godkändes av mötet.

§ 11

Enligt valberedningens förslag valdes Sofia Hemou, Josefine Malm, Erik Kallur och
Johan Sundahl till ordinarie ledamöter. My Lundström var av valberedningen
föreslagen som ersättare, men hon valde under mötets gång att gå in i styrelsen som
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ordinarie ledamot, vilket godkändes av mötet.
§ 12

Enligt valberedningens förslag valdes Per Asklund och Elsa Ågeby till ersättare.
Håkan Lindgren, som av valberedningen var föreslagen som ordinarie ledamot
meddelade kvällen innan att han i stället ville gå in i styrelsen som ersättare, vilket
godkändes av mötet.

Punkt 9 – Val av revisorer och revisorsersättare
§13 Inga revisorer valdes och inte heller revisorsersättare.
Förslag framlades att en av revisorerna bör komma utifrån. Det beslöts på mötet att ge
styrelsen i uppdrag att på första husmötet presentera förslag på revisorer, en utifrån
och en från föreningen.
Punkt 10 – Val av valberedning
§ 14 Till valberedningen valdes Monica Strömberg, Tony Bränneland och Kent Rosquist.
De valda utser sinsemellan en som är sammankallande.
Punkt 11 – Äskanden för verksamhetsåret 2014
§ 15 Godkändes äskanden enligt följande: Styrelsen 15 000 kr, Städningen 90 000 kr,
Hemsidan 1 105 kr, Bastun 2 000 kr, Bokcirkeln 5 000 kr, Gratisbutiken 2 000 kr,
Gymmet 35 000 kr, Gästlägenheten 3 000 kr, Hälsogruppen 5 000 kr, Målarrummet
1 500 kr, Relaxrummet 1 000 kr, Resegruppen 28 000 kr, Snickarrummet 8 000 kr,
Solariet 1000 kr, Teatergruppen 8 000 kr, Innebandyn 2 076 kr, Trädgårdsgruppen
10 000 kr, Uppvaktning 3 000 kr, Café Fristad 2 000 kr, Utomhusmiljö 2 000 kr,
Cafetérian 15 000 kr och Väv- och Syrummet 2 000 kr..
§ 16

För att fira att Fristad fyller 30 år beslutade mötet att avsätta 50 000 kr. Festkommittén
består av My Lundström och Josefine Malm.

Punkt 12 – Entréen 21
§ 17 Elsa Ågeby framförde dilemmat med att entré 21 är högt belastad av både fritids, dagis
och även av boende i huset, vilket gör att det blir stort slitage på bl.a dörr och golv.
Punkt 13 – Övriga ärenden
§ 18 Emma Andersson, ansvarig för trädgården, fick i uppdrag av mötet att ta kontakt med
SB och fråga vem som i framtiden är ansvarig för skötseln av trädgården.

Avslutades mötet strax före klockan 21.00
Vid Protokollet:

Justeras:

.................................................................
Birgitta Lindvall

........................................................................
Kent Johansson

Justeras:
……………………………………………
Johan Sundahl
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