
RUDBODA BOSTADSRÄTTSFÖRENING

P R O T O K O L L
fört vid ordinarie föreningsstämma med Rudboda Bostadsrättsförening torsdagen den 22 april 2004 kl
19.00 i föreningslokalen, Lojovägen 44, Lidingö.

§ 1 Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Georg Lohász, förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Stämman utser ordförande vid stämman
Till ordförande utsågs Jeanette A x e l s s o n .

§ 3 Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman
Till protokollförare utsågs Kenneth Hedenström.

§ 4 Fastställande av röstlängd
Röstlängden (bilaga 1) fastställdes och det noterades att: 
66 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 1 genom ombud med fullmakt

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och även vara rösträknare utsågs Eva Meiton,
Lojovägen 22 och Cristian Lindkvist, Lojovägen 73.

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7 Godkännande av dagordning
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att inte förändra dagordningen enligt förslag i motion
nr 7.
Därmed godkändes dagordningen.

§ 8 Styrelsens årsredovisningshandlingar
Styrelsens årsredovisningshandlingar (bilaga 2) genomgicks per underrubrik och budget för 2004 godkän-
d e s .
Stämman beslöt att lägga årsredovisningshandlingarna (förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resul-
taträkningen och noter) till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse
Torgny Sköldborg, föreningsvald revisor, föredrog revisorernas berättelse (bilaga 3).

§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att fastställa de i årsredovisningen intagna balans-
och resultaträkningarna för 2003.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att resultatet för 2003 skall dispo-
neras så att till förfogande stående vinstmedel på 4 309 513 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningså-
ret 2003.

§ 13 Arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Styrelsens förslag rörande arvoden till styrelse och revisorer för 2004/2005 samt ersättning för den
tekniska förvaltningen (bilaga 4) genomgicks. 
Stämman beslöt, i enhetlighet med styrelsens förslag, att oförändrade arvoden ska utgå för perioden
2004/2005, nämligen:

● fast arvode till styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna med sammanlagt 75 131 kr,
● arvode per sammanträde för ordförande och sekreterare vardera 1 151 kr och för
övriga ledamöter och suppleanter vardera 574 kr,
● till den medlem som stämman valt till revisor 5 675 kr.

§ 14 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem (omedel-
bar justering)
Per Olof Frisk presenterade valberedningens förslag (bilaga 5).
Stämman valde enligt valberedningens förslag:
o r d f ö r a n d e : Torgny Sköldborg för en tid av ett år (nyval)
l e d a m o t : Kenneth Hedenström, för en tid av ett år (vald 2003 till 2005)

Görel Malmström för en tid av ett år (vald 2003 till 2005)
Bo Selander för en tid av två år (omval till 2006)
Roger Lundqvist för en tid av två år (nyval till 2006)

s t y r e l s e s u p p l e a n t e r : Agneta Röös för en tid av ett år (omval till 2005)
Tom Sacklén för en tid av ett år (omval till 2005)
Kristina Vi n d e l s t a m för en tid av två år (nyval till 2006)

Beslöts att omedelbart justera protokollet för dessa val.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant (omedelbar justering)
Stämman valde enligt valberedningens förslag (bilaga 5):
R e v i s o r e r : Ö h r l i n g s P r i c e Wa t e r h o u s e C o o p e r s för en tid av ett år (omval till 2005)

Thorleif Herrström för en tid av ett år (återval till 2005)

Revisorssuppleant: Per Blomstrand för en tid av ett år (omval till 2005)
Beslöts att omedelbart justera protokollet för dessa val.

§ 16 Val av valberedning (omedelbar justering)
Stämman valde Per-Olov Frisk, Anna Haag och Susanne Eksell för en tid av ett år.
Beslöts att omedelbart justera protokollet för dessa val.

§ 17 Frågor om styrelsens budget för det löpande räkenskapsåret
Tom Sacklén redovisade budgeten för 2003/2004, vilken stämman fastställde. (bilaga 6).

§ 18 Frågor om de långsiktiga underhålls- och finansieringsplanerna
Tom Sacklén redovisade underhållsplanen för åren 2004 - 2010 (bilaga 6) samt finansieringsplanen för
åren 2004 – 2010, vilka stämman fastställde. (bilaga 7).

§ 19 Styrelsens utredningar och förslag enligt Stämmoprotokoll 2003 (bil 8)
Styrelsen redovisade sina utredningar om:
● Handikapparkeringen (bil 9).
● ” Tre-fas el”. (bil 10). 
● ”Hastighetsbegränsning på infartsvägen”. (bil 10).
Stämman accepterade styrelsen rekommendationer för ovanstående punkter.
● Anskaffning av redskap till  motionslokalen.
Stämman accepterade Eva Meitons erbjudande om att skänka en begagnad motionscykel till föreningen.
● J u b i l e u m s f e s t
Göran Forsberg uppmanade medlemmarna att anmäla sig till den av styrelsen föreslagna festkommitten.
Övriga uppdrag från förra årets stämma rapporterades utan kommentarer.

§ 20 Styrelsens utredningar och förslag
Styrelsen redovisade sina utredningar och förslag om: 
20.1 Energibesparande åtgärder (bil 11 )
Stämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder i lägenheterna  och i tvätt-
stugan enligt lämnat förslag.



§ 23 Övriga frågor - Medlemmarna har ordet
De närvarande tog upp följande:
● Önskan om att styrelsen i fortsättningen numrerar sidorna i kallelser.
Styrelsen tog till sig förslaget 

Lojovägen Namn 
1 Gunilla Hedqvist
4 Gullan Ramqvist
4 Maud Wilkensson
4 Göran Karlgren
5 Göran Thulin
6 Birgit Rospe Hansson
9 Birgitta Olsson
10 Hans Brobjer
11 Per Cederborg
12 Susanne Eksell
14 Filip Tyrland
14 Kristina af Geijerstam 
15 Margareta Framholtz
16 Börje Petterson
18 Ingegerd Wahrgren
22 Eva Meiton
23 Kenneth Hedenström
25 Bengt Åström
27 Inga Bjällerstedt
27 Anne Ringborg
28 Kajsa Lundberg
31 Kristina Ekman
32 Kristina Vindelstam
33 Folke Hjerth
33 Karl Hultkrantz
34 Hillevi Dahlberg 
35 Per Blomstrand
35 Roger Lundquist
37 Lars-Göran Telander
37 Gunilla Johansson
38 Anna-Greta Johansson
38 Gunilla Lindblom
38 Ferdinand Hellers
40 Sonja Hedlund
43 Lennart Malmsten

Lojovägen Namn 
43 Kerstin Ödeen Björling
45 Liisa Helen 
48 Cecilia Bernhard
49 Bo Selander
49 Börje Gustavsson
50 Jan Bäcklund
54 Malda Bruns
54 Inga-Lisa Poring
56 Göran Forsberg
56 Margareta Olsén
58 Else-Marie Grahn
59 Eskil Svensson 
61 Lars Jonsson
61 Åsa Trange
62 Per-Olof Frisk
63 Lennart Brattgård
64 Berner Ålin
64 Gertrud Höggren 
65 Leif Hedberg 
66 Margareta Nitz Sköldborg (x)
66 Gunvor Olsson
67 Agneta Jansson
68 Tom Sacklén
69 Anna-Kristina Stokes
70 Görel Malmström
71 Ulla-Britt Wizander
72 Birgit Sandén
72 Gisela Löfgren
73 Susanne Lindqvist
74 Gunilla Cederwall
75 Agneta Röös

Summa 66 medlemmar

(x) Representerad via fullmakt

RÖSTLÄNGD
Förteckning över närvarande medlemmar vid ordinarie stämma 2003-04-24

Stämman accepterade att inomhustemperaturen inom lägenheterna maximeras till 22 grader.

20.2 Medlemmars uteplatser och planteringar (bil 11).
Stämman beslöt att återföra punkten till styrelsen för vidare utredning, vilket bland annat ska omfatta en
enkät till medlemmarna.

20.3 Gästparkeringen (bil 12)
Stämman accepterade styrelsens förslag om fortsatt användning av gästparkeringen.

21 Motioner från medlemmarna med styrelsens svar (bil 13)

21.1.1 Motion från Göran Thulin ang uppställning av container (bil 14)
Stämman tillstyrkte motionen.

21.1.2 Motion från Göran Thulin ang handikapparkering (bil 14)
Stämman avslog motionen.

21.2 Motion från Göran Thulin ang regler för att förhindra brand och olyckor (bil 14)
Stämman tillstyrkte motionen.

21.3 Motion från Göran Thulin ang mobiltäckning samt 3G-antenn (bil 14)
Stämman avslog motionen.

21.4 Motion från Börje Pettersson ang bastu och motionslokal (bil 15)
Under mötet återtog Börje Pettersson sin motion.

21.5 Motion från Börje Pettersson ang föreningsblad. (bil 15)
Stämman avslog motionen.

21.6 Motion från Börje Pettersson ang 3Gmast (bil 16)
Stämman gav styrelsen i uppdrag att kalla till en extra stämma i händelse av att föreningen i framtiden
kommer att höras som sakägare i frågan om 3Gmasten.

21.7 Motion från Börje Pettersson ang ändring av dagordning (bil 16)
Stämman avslog motionen.

21.8 Motion från Leif Henriksson ang snöröjning (bil 16)
Stämman tillstyrkte motionen.

21.9 Motion från Agneta Röös ang inre fond (bil 17)
Stämman beslöt att genomföra en stadgeändring.

21.10 Motion från Eskil Svensson ang 3G-mast (bil 17)
Stämman gav styrelsen i uppdrag att kalla till en extra stämma i händelse av att föreningen i framtiden
kommer att höras som sakägare i frågan om 3Gmasten.

22 Förslag till stadgeändring (bil 18)
Punkten var ej med i kallelsen till stämman varför mötet inte kunde fatta beslut i frågan. Stämman gav sty-
relsen i uppdrag att föreslå stadgeändring till nästa stämma.

§ 23 Stämman avslutas
● Per-Olov Frisk och Tom Sacklén avtackade Georg Lohász för hans tid och insatser som ordförande i för-
eningen.
● Georg Lohász tackade för uppvaktningen och sina styrelsekollegors insatser samt önskade den nya sty-
relsen lycka till.
● Torgny Sköldborg, föreningens nyvalde ordförande, tackade för förtroendet och uttryckte ett mål från sty-
relsen om att även i fortsättningen vara lyhörd för medlemmarnas önskemål och synpunkter.
Stämmans ordförande, Jeanette Axelsson, tackade de närvarande för visat intresse.


