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Årsstämman 2015 
Vår årsstämma som gick av stapeln den 22 april 2015 var i år ovanligt välbesökt. Närvaron 

var nästan 50% av antalet medlemslägenheter.  

Trevligt att så många valde att komma. Vi serverade tilltugg mm 
efter mötet. Vidare så gavs information om utvecklingen av 

närområdet av Jan-Olov Holst. Vi berörde även soprummet, eGain (värmeregleringen) samt 
lite om de nya avskrivningsreglerna. 

Vi har valt in tre nya medlemmar i styrelsen. Trevligt att vi kan få nya personer till styrelsen. 

 

Styrelsen för 2015 består av: 

Åke Lidberg  Ordförande D/1501 

Henrik Brenning Ledamot D/1101 

Jenny Andersson Ledamot D/1103 

Gustaf Nordman Ledamot C/1601  

Helén Sweno  Ledamot B/1002 

Christofer Ferm Suppleant D/1002 

Jan-Olov Holst Suppleant B/1601 

  
 Stort deltagande vid årsstämman Åke Lidberg - Ordförande 

  
 Owe Carlsson avtackades efter många år i styrelsen Jan-Olov Holst berättar om kommunens planer 
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Kallelse till extra Årsstämma 
Vid årets årsstämma tog vi det första beslutet vad avser nya stadgar. För att kunna besluta om 
nya stadgar behövs en extra årsstämma. Vid årsstämman skall minst 2/3-delar av närvarande 
medlemmar godkänna de nya stadgarna. 

Styrelsen kallar till extra årsstämma fredagen den 29 maj, kl 18.30. Plats: Innergården. 

Föreningen kommer anordna grillafton med dryck och grillmat. Mer information 
kommer via e-post och anslagstavlorna. 

 

DAGORDNING 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd). 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet. 

6. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett. 

7. 2:a beslutet avseende stadgeändring. 

8. Stämmans avslutande. 

 
Väl mött på extra årsstämman 
 

Ny portkod 
Under juni 2015 kommer portkoden att bytas, lapp om ny kod kommer att läggas i 
postfacken. 

Nya i föreningen 
Susanne Hansson har köpt lägenheten B33(B/1203) av Anahita Nowrouzi  och Gustav 
Karlsson och tillträdde 2015-04-08. 

Theresa Larsdotter och Per-Anders Leek har köpt lägenheten C12 (C/1002) av Johanna 
Jiglund och Jonatan Berg och tillträder 2015-05-15. 

 

Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. 


