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ÅRSMÖTE 
 
Datum: 2015-03-25 
Tid: 18:30 
Plats: Riksbyggens lokal 
 
 
Närvarande: se bifogad deltagarlista 

 

§ 1 Johan Håkansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

§ 2 Mötet godkände dagordning och om mötet varit behörigt kallat. 

 

§ 3 Roland Hallberg valdes till mötesordförande och Stefan Karlsson till sekreterare. 

 

§ 4 Till justeringsmän valdes Håkan Engholm och Björn Adolfsson 

 

§ 5 Verksamhetsberättelsen godkändes utan anmärkning. 

 

§ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes utan anmärkning. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse godkändes utan anmärkning. 
 
 
§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014 
 
 
§ 9 Ersättning till styrelse och kommittéledamöter 
Johan gick igenom styrelsens förslag på ersättningsnivåer, vilka godkändes av mötet. 
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§ 10 Ekonomi 
a).  Budgetförslag för 2015 
Johan gick igenom det lagda budgetförslaget. 
Mötet godkände det lagda budgetförslaget. 

 
b). Årsavgift för 2015 
Styrelsens föreslag för årsavgifter enligt följande: 
 

1. 4210 kr för hushåll utan fristående garage (länga B, C, D, och J) 
2. 4440 kr för hushåll med fristående garage (länga A och E) 
3. 4535 kr för hushåll med fristående garage och gemensam elmätare (F, G, H, K och L)  

 
Mötet godkände förslaget. 
 
§ 11 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 
a). Antal ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag (4 personer). 
b). Antal suppleanter enligt valberedningens förslag (4 personer). 
 
§ 12 Val för verksamhetsåret 2015 
 
Johan förtydligade varför stadgeändringen angående av antal ledamöter och suppleanter 
gjordes. Anledningen var att ge en större flexibilitet i antalet ledamöter och suppleanter. 
En anpassning har dock gjorts. Ledamöterna ska väljas på 1 eller 2 år för att undvika att hela 
styrelsen avgår vid ett tillfälle. 
Johan passade också på att tacka avgående ledamöter Ulf och Stefan för ett gott arbete under 
många år i styrelsen. 
 

a. Till ordförande på 1 år valdes Johan Håkansson 
b. Till kassör på 1 år valdes Marcus Molander 
c. Till sekreterare på 2 år valdes Birgitta Aldebert 
d. Till ordinarie ledamot på 1 år valdes Krister Johansson 
e. Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Birgitta Thörn 
f. Till suppleanter på 1 år valdes Tanya Holmqvist, Björn Adolfsson Lars-Erik Nilsson, 

och Mattias Bäckström Johansson 
g. Till revisorer på 1 år valdes Göran Nilarp och Bo Albertsson 
h. Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Ulf Nylander 
i. Till skötselombud på 2 år valdes Berth Nilsson och på 1 år Ted Dicksson 

 
Valberedningen 2015, 3st enligt rullande schema 
 
Kontaktombud 2015  enligt rullande schema 
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§ 13 Skrivelser 
 
Det har inkommit en skrivelse bla angående parkering på Älgstigens parkering. 
Älgstigen 1-11 har efter det att parkeringen övervakas av securitas inte någon rätt att parkera 
fritt där. Parkeringstillstånd krävs. 
Åke Bäckman sammanfattade kortfattat för mötet bakgrunden till skrivelsen, och Johan H 
redogjorde för styrelsens svar. Båda finns att läsa i utskicket till årsmötet. 
 
Bakgrunden till problemet var att riksbyggens boende använde parkeringen, så styrelsen tog 
beslut att införa parkeringsövervakning. 
 
Ett förslag är att tilldela Älgstigen 1-11 var sitt parkeringstillstånd, då fler platser blivit 
tillgängliga efter att övervakning infördes. Mötet beslutade att följa förslaget att under 1 år på 
prov tilldela Älgstigen 1-11 parkeringstillstånd. 
Områdeskartan ska också ses över. 

 
§ 14 Övriga frågor. 
Stefan berättade om att ett förslag att måla våra tak, och på så sätt förlänga livstiden. 
 
§ 15 Roland förklarade 2015-års årsmöte för avslutat. 
 
 
 
 
.........................................................                                     ......................................................... 

Johan Håkansson. Ordförande                              Stefan Karlsson, Sekreterare 
 
 
 
..............................................                                ............................................... 
Håkan Engholm, Justerare                Björn Adolfsson, Justerare 
 
 
 
   


