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§ 1 Ordförande Jonny Enelund hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 

 
§ 2 Till ordförande för årsstämman valdes den sittande styrelse Ordföranden Jonny Enelund. 

 

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Tony Turujlija. 
 

§ 4 Till justeringsmän och rösträknare valdes Hasse Järnebratt och Holger Hellström. 

 

§ 5 Stämman fann att kallelsen till stämman utsänts inom stadgeenlig tid d.v.s. 14 dagar före årsstämman. 

 
§ 6 Stämman godkänner dagordningen. 

  

§ 7  Av upprättad närvaroförteckning framgick att 57 beslutsmässiga medlemmar var närvarande. 
 

§ 8 Upprättad röstlängd godkändes att gälla vid eventuell votering. 

 
§ 9 Förvaltningsberättelse 

Inga frågor kom fram kring detta. 

Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes av stämman. 
 

§ 10 Revisorernas berättelse för 2009   

 Ove Ekwall frågade angående de fodringar på 131 000:- som finns kvar, vad styrelsen gör åt detta?  Kassörskan svarar att man driver in detta 
kontinuerligt. Alla de ägare som har skuld bor kvar i området och betalar av detta. 

Ove Ekwall frågar angående posten Bredbandsintäkt på 29760:-, varför den fanns med i budget 2009 men inte under utfall och att man inte har 

denna post för 2010. Styrelsen svarar att detta är inte en intäkt för föreningen, utan en skuld till alla dom medlemmar som betalar för bredband. 

Detta har bokförts fel innan och kommer att korrigeras till att ligga rätt. Denna skuld till de medlemmar som har bredband är den extra 25 kronan 

som alla betalar och som skall finansiera byte av switchar samt framtida uppgradering för högre bandbredd.  

Jimmy Gahnström frågade vad hyra av garage kostar. Styrelsen svarar att det kostar 300:-/ månad och att det finns lediga sådana. Extra 
parkeringsruta kostar 110:- / månad 

 

 I enlighet med revisorernas förslag fastställde stämman: 

 
a.  Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2009 

 
b.  Styrelsens ansvarsfrihet för 2009 

 Revisionsberättelsen hade bifogats kallelsen i vilken revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. 

 Stämman tillstyrkte ansvarsfrihet. 
 

§11 Framställan från styrelsen 

Ove Ekwall undrade om styrelsen är tvungen att lägga fram ett förslag på årsstämman om en höjning och vad händer om man röstar nej. Styrelsen 
svarar att man vill redovisa varför man vill höja månadskostnaden och att man vill köra öppet mot medlemmar så att alla kan tycka till. Styrelsen 

har givetvis befogenheter att höja månadsavgiften om behov finns utan att ta upp det på en årsstämma men man har valt att göra på detta sättet, 

vidare har man förr oftast tagit upp det på en årsstämma.  Björn Andersson undrar angående den ökade vämekostnaden, huruvida vi kan  
förhandla med Göteborgs energi kring priset. Styrelsen svarar att de har monopol och de priser som de sätter gäller. Styrelsen kommer däremot att 

kontrollera möjligheten att pressa vad gäller sophämtning. Lennart Berlin anser att man bör titta på avtalet mot Göteborgs energi för att se om det 

tillåter att man hittar alternativa värmekällor som tex solpaneler för tilläggsvärme. Styrelsen undersöker saken. Björn Andersson frågar angående 
elförbrukningen i området, om styrelsen har tittat på detta. Styrelsen svarar att man har påbörjat ett jobb för att byta lampor till lågenergi lampor. 

Estimerad besparing ligger kring 12-14 000 :- per år i minskad kostnad enligt vår eminenta El ansvarige Lars Åkesson.  Ove Ekwall påpekar att 

behov av uttag för framtida elbilar kommer att finnas och om styrelsen har tagit detta i beaktning. Styrelsen svarar att man är medveten om detta 
men att man hittils inte fått några sådana frågor. Samtliga är överens om att behovet kommer att öka och man kommer att behöva se över 

kapaciteten i garagen så att laddning kan utföras. 

Stämman godkänner styrelsens förslag om höjning på 200:-, Detta kommer att gälla f.o.m. 1 Juli. Gavelhus betalar såvida 2300:- / månad 

och mittenhus 2100:- / månad. 

 

§12 Motioner från medlemmar 
 Stämman beslutar att avvakta vad gäller kabeltv upprustningen. 

 

§13 Fastställande av arvoden för 2010 

  

Styrelsen har inte gått ut med att vilja ha några högre arvoden, varvid stämman beslutar att dessa blir oförändrade.  

En diskussion uppstår kring storleken på arvodet i jämförelse med andra föreningar. Glöstorp i jämförelse med andra har ett mycket lågt arvode 
och detta kan leda till att man inte finner så stort intresse i att sitta med i en styrelse. Det fungerar sålänge vi har folk som är intresserade ändå 

men man bör se över detta. Stämman anser att man bör överväga en arvodeshöjning inför nästa år så att man inte gör en drastisk ökning 
sporadiskt utan kanske lite vartannat år. Styrelsen tar med sig detta och kommer att göra en noggrannare jämförelse.  

 

§14 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2010 samt debiteringslängd. 
Anders Malmqvist frågar vad övriga intäkter på 130 000:- innehåller. Kassörskan svarar att det är den aviserade höjningen som ligger i denna 

posten.  Ove Ekwall frågar varför styrelsen envisas med att underbudgetera, förra året vart det befogat med hänsyn till avskrivning men varför 

även detta året? Medlemmen David Cederlund, ekonom på Telia och grym på basket, flikar in att det är kostnaden för lekplatsupprustningen som 
påverkar detta (400 000:- )  och att det då ligger som en engångs post. Detta ingår alltså inte i den rörliga driftskostnaden och därför är det ok att 

underbudgetera. 1 juli sker den aviserande månadshöjningen. Någon (sorry, missade vem) undrade om det behövs fullmakt för autogirohöjning, 

svar nej. Autogiro fungerar nu och alla uppmanas att meddela om det blir fel.S  
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Årsstämman beslutar att följa styrelsens förslag 

 
 

 

§15 Val av styrelse och styrelseordförande 
 

Stämman valde följande personer till ordinarie styrelseledamöter: 

 
Jonny Enelund, NG 124 1 år kvar (av 2) (ordförande) 

Kristina Bodin, NG 38 1 år kvar (av 2) (ledamot) 

Staffan Berntzon, NG 32 Nyval 2 år  (ledamot) 
Tony Turujlija, NG 37 Nyval 2 år              (sekreterare) 

Angela Johansson, NG 113 1 år kvar (av 2) (kassör) 

 

Till styrelsesuppleanter valdes: 

 
1: Peter Jönsson, NG 1 omval 1 år 

2: Stefan Lessmark, NG 20 nyval 1 år 

3: Nanette Berg Glädt, NG 96 omval 1 år 
 

§16 Val av revisorer 

Till revisorer valdes: 
 

Magnus Gustavsson, NG 6 omval 1 år 

IngaLill Lundström, NG 167 omval 1 år 
 

Till revisorssuppleanter valdes: 

 
Medzit Selmani, NG 123  omval 1 år 

Tore Hjelte, NG 91 omval 1 år 

 

 

 

§17 Val av ledamöter till valberedning 
Årsstämman beslutar att följande personer får förtroendet att sitta i valberedningen. 

Jimi Gahnström, Ng 31 

Johan Silvmyr, Ng 25 
Stort tack för ert snabba intresse av att självmant anmäla er till denna post, hade kunnat slå vad om att stämman annars hade suttit tysta i 30 

minuter kring detta   

  
§18 Övriga frågor 

 Styrelsen går ut med en intresseenkät angående om att sitta i styrelsen, för att fånga upp intresset i området. 

 MajBritt Linden frågar vart pengarna går vid straff för icke städning.  Styrelsen svarar att de går till avräkningen. 
En medlem frågar om det kommer att komma en container till Midsommar. Styrelsen svarar att  det kommer att komma en sådan någon vecka 

innan midsommar. Styrelsen berättar att man fick beställa en extra container för att någon medlem slängt ett helt kök i den första när den redan 

var full. Man kunde inte frakta bort denna pga av att den inte skulle kunna passera under broar. Man kommer att efterlysa vem det var för att 
debitera denna extra kostnad till vederbörande. Stegen som vi använder vid mitten containern har försvunnit. 

Molockerna har varit fulla och folk har slängt skräpet utanför. Styrelsen kommer att gå ut med information krint detta och hur man bör göra vid 

sådana tillfällen. Rolf-Åke Fält undrar om man skulle kunna beställa en extra tömning vid högtider, styrelsen skall undersöka saken. Styrelsen 
frågar angående den varma maten som serveras på hösststäddagen, om det är något vi skall fortsätta med. Stämman var helt överens om att detta 

är en trevlig tillställning och att man skall fortsätta med detta. Birgitta Holmlid ställer sig upp och tackar alla dom som ställt upp för att rusta upp 

lekplatserna och att det har blivit otroligt fint. Vi som ställt upp tackar så mycket och är glada för att det finns sådana trevliga människor i vårt 
område som sprider på glädje och ger positiv feedback åt oss som kämpar med att få upp trivseln i området. Det tjänar vi alla på i längden och det 

är mycket trevligare att kunna träffa grannar och ha kul än att blänga snett på varandra… mer kärlek helt enkelt  

 
§19 Avslutning.  

 

Mötesordföranden tackade för ett mycket trevligt möte där man  på ett civiliserat sätt diskuterar viktiga saker och där alla skall känna sig delaktiga 
i beslut och tankar kring vårt fina område…..därmed är stämman år 2010 avslutad. 

 

 
 

 

 

 

……………………....…………                                     ……………………....…………...                       

           Tony Turujlija, sekreterare                                             Jonny Enelund, mötesordförande 
 

 
 

………………….....……………                                    ……………….....……………… 

Hasse Järnebratt, justeringsman                                      Holger Hellström, justeringsman 
 

 

 


