
Årsstämma Fridhemsgläntan 2016 

 

 

Datum: 160526 

Plats: Skogmursvägen 39A 

Närvarolista: Börje & Gunilla Fjellgren, Jane Sandberg, Peter Wallström, Malin Åhrlin, Mats 

Häggquist, Björn Widorson, Anita & Eije Bjöörn, Emil Olsson, Barbro Jansson, Lars & Anna-Stina 

Hansson, Jennie Helzenius, Sune Engström, Mats, Håkan Andersson, Jenny Sanner Roosqvist 

Särskilt kallade: Revisor Mimmi Lind 

 

Dagordning: 

§ 1 Val av ordförande för stämman: 

Till ordförande för stämman valdes Emil Olsson. 

 

§ 2 Val av protokollförare: 

Till protokollförare valdes Mats Häggquist. 

 

§ 3 Godkännande av röstlängden: 

Röstlängd upprättades, se bilaga 1. Av 17 hus, deltog representanter från 15 hus. 

Stämman godkände röstlängden. 

 

§ 4 Val av två justeringsmän: 

Jennie Helzenius och Lars Hansson valdes till justeringsmän. 

 

§ 5 Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning: 

Stämman godkände att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning. 

 

§ 6 Fastställande av dagordningen: 

Stämman fastställde dagordningen. 

 

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen: 

Björn Widorson gick igenom årsredovisningen och revisor Mimmi Lind gick igenom den 

ekonomiska redovisningen. Sammanfattningsvis gjorde föreningen ett resultat före skatt 

på 33 835 kr jämfört med 139 271 kr för föregående år. Revisorn konstaterade att 

ekonomin i föreningen är mycket god. Stämman godkände styrelsens årsredovisning och 

revisionsberättelsen för 2015. 

 



§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten 

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras: 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015 och vinsten 

balanseras i ny räkning. 

 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna: 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

 

§ 10 Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna: 

Styrelsen föreslog oförändrat arvode för kommande år. Stämman godkände förslaget. 

 

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas: 

Stämman beslutade om oförändrat antal; 4 ordinarie styrelseledamöter och 2 

styrelsesuppleanter. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter: 

Samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omvaldes för ett år framåt. 

Börje Fjellgren  Ordförande 

Peter Wallström Vice ordförande 

Björn Widorson Kassör 

Mats Häggquist Sekreterare  

Jane Sandberg Suppleant 

Malin Åhrlin  Suppleant 

 

§ 13 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter: 

Mimmi Lind, Er revision, omvaldes som revisor fram till nästa årsstämma. 

 

§ 14 Val av valberedning: 

Tre personer ingår i valberedningen:  

Anita Bjöörn avgick ur valberedningen. 

Omval genomfördes av Jennie Helzenius och Peter Rehn (sammankallande). 

Nyval gjordes av Lars Hansson. 

 

§ 15 Motioner: 

Två motioner hade inkommit inför årsstämman: 

1. Byggnation av en grillplats på grusplanen vid lekparken: Omröstningen utföll med 

majoritet för att bygga en grillplats till en maxkostnad av 20 000 kr. Håkan Andersson 

som lämnat in motionen erbjöd sig att vara ”projektansvarig” och utsågs till detta. Håkan 

utser en arbetsgrupp som utför arbetet som tar fram ett förfinat förslag som diskuteras 

med styrelsen innan byggstart. 

 

2. Byggnation av ett mindre kallförråd: Syftet är utökat förvaringsutrymme, två förslag till 

placering diskuterades, till vänster vid uppfarten på grusgången till lekparken eller vid 

parkeringen direkt till höger vid 43 A. Omröstningen utföll med majoritet så att styrelsen 



kan gå vidare med att ta fram ett mer konkret förslag med kostnad och slutlig placering 

etc. baserat på utdelat underlag. 

 

§ 16  Övriga frågor: 

-45 C och E har sprickor i betonggolvet i resp. garage. En firma kommer att komma hit 

för att titta på hur omfattande sprickorna är och om något behöver åtgärdas. Övriga  

garageinnehavare ombeds kontrollera sina garagegolv om det finns några sprickor. 

 

-En fråga lyftes om att rabatten till vänster om uppfarten mot garaget behöver rensas ur 

ordentligt. De ansvariga för rabatten samordnar och genomför arbetet. 

 

 

§ 17 Mötet avslutas 

 

 

Gävle den 2016-05-26 

 

Protokoll fört av Mats Häggquist / 

………………………………………………………………. 

 

Justerat av Lars Hansson/ 

………………………………………………………………. 

 

Justerat av Jennie Helzenius / 

………………………………………………………………. 

 

Justerat av Emil Olsson / 

………………………………………………………………. 


