
Stämmoprotokoll för Rydebäck III Dalskär 

Datum: 2011-04-28 
Plats: Rydebäcks Montessoriskola 

§1 Öppnande stämman 
Bo Hansson öppnade stämman. 

§2 Val av ordförande 
Bo Hansson valdes till ordförande. 

§3 Fråga om stämmans behöriga utlysande 
Stämman var enig om att stämman var utlyst i behörig ordning. 

§4 Godkännande av dagordning 
Stämman godkände dagordningen. 

§5 Val av sekreterare  
Camilla Persson valdes till sekreterare. 

§6 Val av justeringsmän 
Christoffer Vinke och Olof Sjöstrand valdes att jämte ordförande justera 
stämmans protokoll. 

§7 Rösträknare  
Rickard Jönsson valdes till rösträknare. 

§8 Röstlängd, registrering av fullmakter 
Följande deltog på stämman: 
Bengt Grahn 
Christoffer Vinke & Isabella Jönsson 
Camilla Persson, repr. Brf Blågrundet 
Rickard Jönsson 
Olof Sjöstrand 
Bo Hansson 

Inga fullmakter registrerades. 

§9 Verksamhetsberättelse o kassaberättelse 
Bo Hansson redogjorde för verksamhetsberättelsen. Styrelsen har haft 3 
styrelsemöte. Det har varit 2 städdagar under året med bl a slipning av golven i 
sophusen samt nya kärl ( och ny ordning ). 

Bengt Grahn redogjorde för kassaberättelsen, som finns bifogad. 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att överföra årets resultat, 43 544,40 kr, i ny räkning. 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare  
Stämman gav styrelse och kassaförvaltare ansvarsfrihet för året 2010. 



§12 Val av styrelse för verksamheten 2011 
Ordförande: Bo Hansson 
Kassör: Bengt Grahn 
Sekreterare: Urban Pleven 
Ledamöter: Christoffer Vinke 

Olof Sjöstrand 
Bockholmen: Pernilla Willstrand 
Blågrundet: Ami Sköld 
Bergskäret: Benny Carlsson 

Suppleanter: Magmus Midander 
Rickard Jönsson 

Revisor: Christel Ahlberg 
Revisorssupp: Isabella Jönsson 

§13 Valberedning 
Styrelsen agerar valberedning i de fall någon ny ledamot ska väljas in. 

§14 Firmatecknare, bank- och postgirokonto 
Stämman beslöt att ordförande och kassören var för sig eller två styrelseledamöter 
i förening att teckna i föreningens namn att på samma sätt teckna föreningens 
bank- och plusgirokonton samt mandat att avsluta och öppna nya konton. 
Fullmakten innebär också rätt att placera tillgodohavande i fonder eller andra 
konton som alltid garanterar att kapitalet behålles, minus eventuella omkostnader, 
kurtage. 

§15 Fråga om frihet att placera fonderade medel. 
Denna punkt togs gemensamt med §14. 

§16 Medlemmarnas motioner, styrelsens förslag 
Inga motioner ha inkommit. 

§17 Fastställande av debitering för 2011 
Stämman beslutade att bibehålla nuvarande debitering: 
Villor 3.400:- Brf 2.600:- 

§18 Fastställande av arvode  
Stämman beslutade att tillämpa samma styrelsearvode som föregående år vilket 
innebär en god middag på lämplig lokal restaurang. 
Revisors arvode kommer att utbetalas enligt faktura. 

§19 Övriga frågor 
Olof Sjöstrand tog upp en fråga om att ändra ordningen i sophus 1 & 2. Där är 
ganska ofta ett nästan tomt restavfallskärl, den platsen borde kunna utnyttjas 
bättre. Bengt eller Bosse hör med Anders L på NSR om annan lösning. 
Rickard tog upp frågan om det nyplanterade trädet vid sophus 2, detta är inte 
samma sort som det andra. Ska det bytas eller? Stämman beslutade att låta frågan 
bero så länge. 



Stämman beslöt att icke reglerade avgifter, efter påminnelse, lämnas till 
Kronofogden för indrivning. Det konstaterades att betalningarna normalt sköts på 
ett bra sätt och att om någon missat så kommer betalningen omgående vid 
påminnelse. Det finns dock undantag som kommer att leda till åtgärd. 

§20 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt hos ordförande Bo Hansson, på 
Föreningens hemsida samt i de tre sophusen. 

§21 Stämman avslutas  
Ordförande tackade avgående ledamoten från Brf Blågrundet för lång och 
förtjänstfullt engagemang i föreningen. Sedan tackades samtliga närvarande för 
mötet och stämman avslutades. 

 
Camilla ' ei sson 
Sekreterare 

istoffer Vink 
Justeringsman 
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Bo ansson 
Ordförande 

lof SSöstrand  
Justeringsman 


