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HSB Brf. Ankaret (nr. 2064) 
 
Föreningsstämma 2002   PROTOKOLL 
 
Plats: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 1 
Tid: 25 november 2002 kl. 19.00 
 
 
§ 1.Öppnande 
 Göran Lundgren hälsar alla medlemmar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare 
Kjell Fredrickson, HSB Göteborg, väljs till ordförande. 
Petra Velte anmäls  till sekreterare. 
 
§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
Genom avprickning mot medlemsförteckning vid ankomst till stämman upprättas förteckning 
över närvarande medlemmar. Förteckningen visar 43 närvarande medlemmar samt 4 
fullmakter. 
 
§ 4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns av stämman. 
 
§ 5. Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare jämte ordföranden väljs Kerstin Sture och Erik Eman. 
 
§ 6.Kallelse 
Stämman beslutar att kallelsen behörigen skett. 
 
§ 7. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning 
Styrelsens ordförande Göran Lundgren presenterar årsredovisningen  2001-07-01 till  
2002-06-30 samt genomgång av balans- och resultaträkningen. Stämman godkänner 
årsredovisningen samt fastställer balans- och resultaträkningen enligt styrelsens förslag. 
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
  
§ 8.Revisorernas berättelse  
Ord. Revisor Ann-Britt Pettersson presenterar revisionsberättelsen som fastställs av stämman. 
  
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10. Arvoden 
Stämman beslutar enhälligt enligt revisorns förslag 
följande: Styrelsearvode höjs från kr 20.000 till kr 25.000 
sammanträdesarvode kr 400 / sammanträde                                                                        
Arvodet för föreningens värdinnor M. Staats o. K. Sture höjs från kr.1.700 till kr 
2.000/person 
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§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
I enlighet med valberedningens förslag väljer stämman 
 - som ledamöter på 2 år: Göran Lundgren, Ingmar Lind, Petra Velte, 
 - som ledamot på 1 år: Daniel Kifarkis, 
 - som suppleanter: Karin Sjödin (2 år), Oscar Allerby (2 år),  

                                 Johnny Söderlund  (1 år). 
§ 12. Val av revisor och revisors suppleant 
Stämman väljer Ann-Britt Pettersson till revisor samt Harriet Svärdh till revisorssuppleant. 
Samtidigt beslutar stämman revisorarvode från kr. 2.400 till kr. 3.000 per person och år. 
 
§ 13. Val av valberedning 
Stämman väljer Tomas Johansson, Eva Eriksdotter, Kicki Krisitforodis. 
 
§ 14. Föreningens representanter i HSB 
Stämman väljer Göran Lundgren till fullmäktige samt övriga styrelsemedlemmar som 
suppleanter. 
 
§ 15. Beslut om antagande av nya stadgar 
Stämman beslutar enhälligt anta stadgeändringen från extrastämman den 3 juni 2002. 
 
§ 16. Information om stammar och badrum 
Göran Lundgren informerar om badrumsrenoveringen. Med start i vecka 49 år 2002 görs en 
provrelining i uppgång nr.7.  
Frågor om § 16: Det uppkom bla. synpunkter om att föreningen kunde lämna bidrag om tex. 
kakel införskaffas av bostadsrättshavaren själv, samt fråga om vilka leverantörer som anlitas 
och om tidsplanen ligger fast. Göran svarar att entreprenören gör beställningar av all material 
för att kunna uppnå bästa priset för föreningen, tidsplanen som finns nu är preliminär och 
fastställs när alla inblandade har yttrat sig. 
 
§ 17. Motioner 
- Bodil Hildeman: Utökade tider i tvättstugan. 
Styrelsen föreslår avslag av motionen. I motivationen förklarar Göran att den nuvarande  
maskinparken har alldeles för hög bullernivå för de närliggande lägenheter.  
Frågan om att tvätta i den egna lägenheten vid olämpliga tider lades fram, flera medlemmar 
kände sig störda av grannens tvättmaskin och torktumlare framförallt kvälls och nattetid 
Lars Andersson föreslår att hänvisa till trivselregler i nästa ankarbladet i denna frågan. 
Stämman bifaller styrelsens förslag 
. 
 -Anita Jordö: ”För att man skall kunna hyra p-plats skall man disponera bil” 
Styrelsen tillstyrker bifall till förslaget.  
 
Johnny Söderlund föreslår att avslag på motionen och att styrelsen ges i uppdrag att diskutera 
med de medlemmar som hyr p-plats utan att disponera bil. 
 
Stämman beslutar i enlighet med Johnny Söderlunds förslag. 
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18. Övriga frågor 
Göran Lundgren informerar om planerna på att snygga upp slänten mot Oljekvarnsgatan och 
undrar om det finns invändningar mot ändring av vegetationen för att ge de lägenheter som 
vetter mot öster bättre ljus genom att hålla buskar och träd nere. Göran Lundgren lovar att 
återkomma med ytterligare information. 
 
Göran Lundgren tar upp frågan om vår- och höststädning. Uppslutningen från medlemmarna 
är dålig. Styrelsen vill mana till bättre uppslutning i framtiden och skall också fundera över 
hur man kan få fler medlemmar att delta. 
 
  
§ 20. Avslutning  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Petra Velte 
 
 
 
Justeras:                  Justeras:        Justeras: 
 
 
 
Kjell Fredrickson                 Kerstin Sture                                  Erik Eman 
 
 
 
 
 


