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Ärende: ÅRSMÖTE 2004   
 
Tid: 2004-04-25  kl.: 18:00 
 
Plats: Parkskolans sal D207 
 
Fördelning: Samtliga medlemmar 

 
  
 Mötets öppnande 
  Arne Berglund öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.  
 
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.  

Mötet valde Arne Berglund till ordförande och Christer Larsson 
till sekreterare. 
 

§2. Godkännande av röstlängden 
 Mötet beslöt att godkänna den röstlängd som upprättats. 
  
§3. Val av justeringsmän och rösträknare. 

Som justeringsmän valdes Anders Gustavsson och Lars-Erik 
Lindholm. Mötet beslöt att utse rösträknare när så erfordras. 
 

§4. Är årsstämman riktigt utlyst ? 
 Mötet beslöt att så var fallet.  
 
§5. Fastställande av dagordning. 
 Mötet beslöt anta den dagordning som stadgarna föreskriver. 
 
§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

J-Å berättade om föreningens ekonomi och konstaterade att 
årets rörelseresultat slutade på –28.373 kr. Föreningens kassa 
var vid årsskiftet +214.285 kr 
 

§7. Beslut om fastställande av balansräkning, samt hur vinst 
eller förlust skall disponeras. 

 Mötet godkände balansräkningen och beslöt att överföra 
rörelseresultatet till innevarande år.. 

 
§8. Ansvarsfrihet 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
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§9. Beslut om styrelsearvoden. 

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att inga arvoden 
skall utgå till styrelsen. 
 

§10. Budget 
 John-Åke gick igenom föreningens budget. Avgifterna inbringar 

~21.000 kr medan utgifterna uppgår till ~20.000 kr. 
 Avskrivning  15.000 kr 

  Porto      500  ” 
  Bank   1.000  ” 
  Oförutsett   3.500  ” 
   20.000 kr 
 
§11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter. 
 Mötet tillfrågades hur föreningen skall agera avseende de 

medlemmar som inte betalt sin del av VA-utredningen (500 kr). 
 Mötet konstaterade att VA-utredningen är till fullo betald och 

beslöt därför att inte kräva återstående medlemmar. 
 
 Föreningen har fått ytterligare ett krav ifrån markägarna Käll-

ström. Det konstaterades att markägarna var ordentligt 
kompenserad i tidigare avtal och det därför var med viss 
förvåning som föreningen mottagit ytterligare krav. Arne B och 
Christer L. uppdrogs att ta kontakt med Källström och diskutera 
kravet. 

 
 Det konstaterades att föreningen tagit ut för stor avgift av de 

medlemmar som har sin fastighet i området med den större 
byggrätten. Mötet beslöt att återbetalning skulle ske.  

 (En snabbkalkyl visade att återbetalningsbeloppets storlek torde 
vara något mindre än 1000:-/fastighet) 

 
 En faktura ifrån kommunen på 35.000 diskuterades. Fakturan 

avser den tjänstemannatid som åtgått i ärendet ”Ny gemensam 
detaljplan”.  

 
 John-Åke berättade hur avgifterna beräknats och vad som 

menades med lägenhetsavgift. 
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§12-15 Val av funktionärer till styrelsen. 
 Inga omval var aktuella varför styrelsen ser ut enligt nedan: 
  
 Ordförande:   Arne Berglund  
 Kassör:  J-Å Kristofersson  
 Sekreterare:  Christer Larsson   
 Ledamot:  Per Olsson   
 Ledamot, vice ordförande: Sture Westman   
 Suppl.:  Lars-Erik Lindholm  
 Suppl.:  Ulf Göransson   
 Revisor:  Fred-Olof Lundell  
 
 Till valberedningen valdes Lars-Erik Lindholm (sammankallande) 

och Per Olsson. 
 
§16.   Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman. 

Inga ärenden anmäldes utöver de i §11 beslutade.  
 

§17.   Övriga ärenden  
 Inga övriga ärenden anmäldes 

 
§18. Mötets avslutande. 

 Mötet avslutades med att Arne tackade alla för uppmärksam-
heten. 

 
 

 
Vid protokollet:    
   Christer Larsson 

 
 
 
 

Justeras: 
  Anders Gustavsson           Lars-Erik Lindholm             

 


