
Rudboda Bostadsrättsförening 
 
 
 
Protokoll 
Fört vid ordinarie föreningsstämma med Rudboda Bostadsrättsförening torsdagen den 
21 april kl. 19.00 i föreningslokalen, Lojovägen 44, Lidingö. 
 
 
 
§ 1  Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande, Torgny Sköldborg, förklarade stämman öppnad och hälsade de 
närvarande välkomna. 
 
§ 2  Stämman utser ordförande vid stämman 
Till ordförande utsågs Jeanette Axelsson. 
 
§ 3  Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman 
Till protokollförare utsågs Agneta Röös 
 
§ 4  Upprättande av röstlängd 
72 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 3 genom ombud med fullmakt 
 
§ 5  Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes (bilaga 1) 
 
§ 6  Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och även vara rösträknare utsågs Lennart 
Malmsten och Kerstin Sundell 
 
§ 7  Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
Fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst 
 
§ 8  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§ 9  Styrelsens årsredovisningshandlingar 
Styrelsens årsredovisningshandlingar genomgicks per underrubrik och budget för 2005 
godkändes. 
Stämman beslöt att lägga årsredovisningshandlingarna (förvaltningsberättelsen, 
balansräkning, resultaträkning och noter) till handlingarna 
 
§ 10  Revisionsberättelse 
Thorleif Herrström, föreningsvald revisor, föredrog revisorernas berättelse 
 
§ 11  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade enligt revisorernas förslag, att fastställa de i årsredovisningen intagna 
resultat- och balansräkningarna för 2004 
 
 



 
 
§ 12  Beslut om resultatdisposition 
Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att resultatet för 
2004 ska disponeras så att till förfogande stående vinstmedel på kr. 4.604.604:- balanseras i 
ny räkning 
 
§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
förvaltningsåret 2004 
 
§ 14  Fråga om arvoden för styrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorer 
Stämman beslutade att uppdra åt valberedningen att bilda en arbetsgrupp för att utreda 
framtida beräkningsgrunder för fastställande av arvoden för styrelses ledamöter och 
suppleanter samt revisorer. 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att oförändrade arvoden ska utgå för 
perioden 2005/2006, nämligen: 

• Fast arvode till styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna med sammanlagt kr. 
75.131:-. 

• Arvode per sammanträde för ordförande och sekreterare vardera kr. 1.151:- och för 
övriga ledamöter och suppleanter vardera kr. 574:-. 

• Fast arvode till den medlem som stämman valt till revisor kr. 5.675:- 
 
§ 15  Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem 
(omedelbar justering) 
Per-Olof Frisk presenterade valberedningens förslag 
Stämman valde enligt valberedningens förslag: 
Ordförande:  Torgny Sköldborg för en tid av ett år (omval) 
Ledamot:  Bo Selander  för en tid av ett år (vald 2004 till 2006) 
  Görel Malmström för en tid av två år (omval till 2007) 
  Roger Lundqvist för en tid av ett år ( vald 2004 till 2006) 
  Agneta Röös  för en tid av två år (nyval till 2007) 
 
Suppleanter  Kristina Vindelstam för en tid av ett år (vald 2004 till 2006) 
  Tom Sacklén  för en tid av ett år ( omval till 2006) 
  Lillebil Flodin för en tid av två år (nyval till 2007) 
Protokollet justerades omedelbart för dessa val. 
 
§ 16  Val av revisorer och revisorssuppleant (omedelbar justering) 
Stämman valde enligt valberedningens förslag 
Revisorer: ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers för en tid av ett år (omval till 2006) 
 Thorleif Herrström  för en tid av ett år ( omval till 2006)
  
Revisorssuppleant:  Per Blomstrand  för en tid av ett år ( omval till 2006) 
Protokollet justerades omedelbart för dessa val. 
 
§ 17  Val av valberedning (omedelbar justering) 
Stämman valde Anna Haag, Kenneth Hedenström och Karl Elias för en tid av ett år. 
Protokollet justerades omedelbart för dessa val. 
 



 
§ 18  Frågor om styrelsens budget för det löpande räkenskapsåret samt om de 
långsiktiga underhålls- och finansieringsplanerna 
Torgny Sköldborg redovisade budgeten för 2005/2006 samt underhållls- och 
finansieringsplanen för åren 2005 – 2011 vilket stämman fastställde 
 
§ 19  Styrelsens förslag till stämman 

• Styrelsens förslag angående förändrat TV-utbud accepterades av stämman 
• Styrelsens förslag angående privata planteringar accepterades av stämman 

 
Styrelsens anmälning till stämman angående korrigeringar av avgifter i förhållande till 
andelstal:  
Avgifterna kommer att korrigeras fr.o.m. 2005-07-01. Ytterligare information och besked om 
eventuella återbetalningar kommer att tillställas medlemmarna då utredningen är slutförd. 
 
Styrelsens anmälnings till stämman angående planerade arbeten i den yttre miljön: 
Styrelsen kommer att kontakta de medlemmar som berörs av de asfalteringsarbeten m.m. som 
kommer att utföras under hösten 2005. 
 
 
§ 20  Motioner från medlemmar 
 
 
20.1.1  Motion från Börje Pettersson ang. söndagsträffarna 
Styrelsen har för avsikt att fortsätta informationsträffar under året och stämman tillstyrkte 
motionen. 
 
20.1.2  Motion från Börje Pettersson angående registrering vid användning av 
nyckeltaggen. 
Stämman avslog motionen 
 
20.2.1  Motion från Maria Olsson angående kontroll av besöksparkering 
Stämman avslog motionen 
 
20.2.1 Motion från Maria Olsson angående vägar inom Lojo 
Stämman tillstyrkte att vägskyltar med hastighetsbergränsning om 10 km/tim sätts upp på 
valda platser inom området. 
Stämman avslog motionen om arrendering av Lojobacken från Lidingö stad samt borttagning 
av vägbulor inom Lojo. 
 
20.2.3  Motion från Maria Olsson angående radio, TV, telefoni och IT. 
Stämman avslog motionen.  
 
20.3.1  Motion från Bo Selander angående väggupp/dränering till nedre garageinfart. 
Stämman avslog motionen 
 
20.4.1  Motion från Averbäck, Gustavsson m.fl. angående breddning av portar. 
Stämman avslog motionen. Börje Gustavsson anmälde reservation mot stämmans beslut vilket 
härmed noteras i protokollet. 
 



  
  
§ 21  Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 22  Stämman avslutas 
Ordförande för stämman avslutade 2005 års stämma. 
 
 
 
 
 
 
   
     


