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Årsmötesprotokoll 

Lördagen 18 februari 2017 

Servicehusets samlingssal klockan 18:45 

 

Dagordning 

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Styrelsens ordförande Josefine Malm 

 

2) Val av funktionärer för mötet: Ordförande, Sekreterare och två protokolljusterare 

tillika rösträknare 

Ordförande: Lotti Törnros 

Sekreterare: Cecilia Rosquist 

Protokolljusterare: Lone Dall och Eva Lisa Hesselroth 

Rösträknare: Lone Dall och Eva Lisa Hesselroth 

 

3) Fastställande av röstlängd 

44 stycken närvarande  

 

4) Fråga om godkännande av kallelse 

Kallelsen och dagordningen godkänns 

 

5) Styrelsens och övriga gruppers årsberättelse 

Frågor kommer upp gällande  

 styrelsens dokumentation om hurvida kommunikationen med Svenska 

Bostäder har varit. Det har funnits brister i hur styrelsen har dokumenterat 

dessa möten, vilka då blir mer informella.  

 lastvagnarna och varför dessa är inlåsta och ej tillgängliga för samtliga boende. 

 

 

6) Bokslut 

Per Asklund (kassör) redogör för hur ekonomin ser ut. Frågor kommer upp om vart 

alla intäkter redovisas. Bokslutet för 2016 godkänns.  

 

7) Revisionsberättelse 

Johan Hemou, Eva Pålemar och Kerstin Aggefors har granskat samtliga protokoll 

gällande ekonomi och verksamheter. Johan Hemou redogör muntligt för detta under 

mötet. Man föreslår att ett kvittensblock bör införskaffas och samtliga inlägg ska 

signeras av både inköpare och kassör. Varje inköp ska redogöras tydligt.  

Revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016.  

Revisionsberättelsen godkänns.  

 

8) Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet 
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Ansvarsfrihet godkänns.  

 

9) Fråga om årsavgift 

Mötet godkänner förslaget att fortsätta ha 0 kronor i årsavgift. 

 

10) Äskanden för verksamhetsåret 2017 

Väv och syrumsaktiviteters äskande godkänns.  

Gästlägenhetens äskande godkänns. 

Resegruppens äskande godkänns. 

Bastugruppens äskande godkänns. 

Relaxgruppens äskande avslås då beslut om vilken lokal som ska användas kommer 

att beslutas på ett husmöte. 

Trädgårdsgruppens äskande godkänns.  

Tillfällig matgruppens äskande godkänns. 

Välkomstgruppens äskande godkänns.  

Gymgruppens äskande godkänns. 

Kulturgruppens äskande godkänns. 

Pyssel, bio och matfixargruppen äskande godkänns. 

Städgruppens äskande godkänns. 

Snickarrummet äskande godkänns.  

Festkommitténs äskande godkänns.  

Cafeterians äskande godkänns.  

Keramikgruppens äskande bordläggs till nästa husmöte. 

Gratisbutikens äskande godkänns.  

3 grupper i 1 äskande bordläggs till nästa husmöte. 

 

 

11) Förslag till verksamhetsplan och budget 

Verksamhetsplanen godkänns. Styrelsens äskande godkänns. Budget godkänns.  

Tillägg: Årsmötet inklusive avgående Styrelse önskar inför kommande verksamhetsår 

en förtydligande struktur kring hur äskanden bör gå till. Ett slags instruktionsmall som 

innefattar vad ett äskande ska innehålla, hur man gör denna, samt inkluderandet av ett 

tydligt ekonomiskt underlag.  

 

12) Val av styrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare.  

Valberedningen föreslår följande styrelse 2017: Jonas Törnros, Josefine Malm, Per 

Asklund, Anni-Mari Boman och Sofia Hemou som ersättare.  

Då stadgarna säger att det måste vara fem ordinarie ledamöter sker en omröstning till 

en femte medlem på årsmötet. Styrelsens ledamöter för innevarande år förklarar vad 

jobbet innebär och hur styrelsearbete fungerat och bör fungera framöver. Sodabeh 

Togi anmäler sitt intresse och blir invald. Per Asklund blir omvald som årets kassör. 

Ingen ordförande blir vald på årsmötet.  

Styrelse 2017: Jonas Törnros, Josefine Malm, Per Asklund (kassör), Anni-Mari 

Boman, Sodabeh Togi och Sofia Hemou som ersättare. 

 

13) Val av valberedning 

Sittande valberedning önskar sitta kvar men vill ha med en fjärde medlem. Roya 

Saniei föreslås och godkänns.  

Valberedning 2017: Lone Dall, Johan Genberg, Samira Isak, Roya Saniei 
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14) Val av revisorer och revisorsersättare 

Sittande revisorer önskar sitta kvar och förslaget godkänns.  

Revisorer 2017: Eva Pålemar, Johan Hemou och Kerstin Aggefors (Hf) 

 

15) Inga förslag från styrelsen och motioner 

 

 

16) Inga övriga ärenden 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 18 februari 2017, Cecilia Rosquist 

 

 

 
_________________________________ 

 

 

 

Justerare Lone Dall   Justerare Eva-Lisa Hesselroth 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 


