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RUDBODA BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
 
PROTOKOLL 
fört vid ordinarie föreningsstämma med Rudboda Bostadsrättsförening onsdagen den 24 april 
2003 kl 19.00 i föreningslokalen, Lojovägen 44, Lidingö. 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande, Tom Sacklén, förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
§ 2 Stämman utser ordförande vid stämman 
Till ordförande utsågs Walter Schaller. 
 
§ 3 Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman 
Till protokollförare utsågs Kenneth Hedenström. 
 
§ 4 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden (bilaga 1) fastställdes och det noterades 
att:  57 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 2 genom ombud med fullmakt. 
 
§ 5 Utseende av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och även vara rösträknare utsågs Ingegerd 
Wahrgren, Lojovägen 18, och Thorleif Herrström, Lojovägen 67. 
 
§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
Fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 
§ 7 Godkännande av dagordning 
Dagordningen kompletterades dels med en paus mellan §§ 17 och 18 för visning av 
föreningens nyproducerade hemsida, dels genom byte av plats för §§20 och 21. 
Därefter godkändes dagordningen. 
 
§ 8 Styrelsens årsredovisningshandlingar 
Styrelsens årsredovisningshandlingar (bilaga 2) genomgicks per underrubrik och budget för 
2003 godkändes. 
Stämman beslöt att lägga årsredovisningshandlingarna (förvaltningsberättelsen, 
balansräkningen, resultaträkningen och noter) till handlingarna. 
 
§ 9 Revisionsberättelse 
Revisorernas berättelse (bilaga 3) föredrogs. 
 
§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att fastställa de i årsredovisningen 
intagna balans- och resultaträkningarna. 
 
§ 11 Beslut om resultatdisposition 
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att resultatet för 2002 
skall disponeras så att årets överskott på 4 941 708 kr balanseras i ny räkning. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
förvaltningsåret 2002. 
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§ 13 Arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 
Styrelsens förslag rörande arvoden till styrelse och revisorer för 2003/2004 samt ersättning för 
den tekniska förvaltningen (bilaga 4) genomgicks.  
Stämman beslöt, i enhetlighet med styrelsens förslag, att oförändrade arvoden ska utgå för 
perioden 2003/2004, nämligen: 

 fast arvode till styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna med sammanlagt 75 131 kr 
 arvode per sammanträde för ordförande och sekreterare vardera 1 151 kr och 

övriga ledamöter och suppleanter envar 574 kr, 
 till den medlem som stämman valt till revisor 5 675 kr. 

Stämman beslöt vidare att anslå 110 000 kr till styrelsens förfogande för den tekniska 
förvaltningen under 2003. 
 
§ 14 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter  
för dem (omedelbar justering) 
Per Olof Frisk presenterade valberedningens förslag (bilaga 5). 
Stämman valde enligt valberedningens förslag: 
ordförande: Georg Lohász för en tid av ett år (nyval) 
ledamot: Kenneth Hedenström för en tid av två år (nyval) 
 Görel Malmström för en tid av två år (nyval)  
 Karl Elias för en tid av ett år (fyllnadsval efter Georg Lohász)
 Bo Selander (vald 2002 till 2004)  
  
styrelsesuppleanter: Agneta Röös för en tid av två år (nyval)  
 Carl-Gustav Aullo för en tid av ett år (fyllnadsval efter Karl Elias)  
 Tom Sacklén för en tid av två år 
 
Beslöts att omedelbart justera protokollet för dessa val. 
 
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant (omedelbar justering) 
Stämman valde enligt valberedningens förslag (bilaga 5): 
Revisorer: Öhrlings PriceWaterhouse Coopers för en tid av ett år (omval) 
 Torgny Sköldborg för en tid av ett år (omval) 

 
Revisorssuppleant:  Per Blomstrand för en tid av ett år (omval) 
 
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 samt  
om de långsiktiga underhålls- och finansieringsplanerna 
Styrelsens ordförande Tom Sacklén redovisade budgeten (bilaga 6) och underhållsplanen för 
åren 2003 - 2009 (bilaga 7) och finansieringsplanen för åren 2003 - 2009 (bilaga 8). 
Styrelsen åtog sig att beskriva omläggningen av tak på hus 1 i ett brev till Börje Petersson. 
 
PAUS  
Under pausen förevisades föreningens nyproducerade hemsida. Tanken bakom initiativet är 
att bl a underlätta medlemmarnas tillgång till information om vad som händer i föreningen. 
Direkt efter årsmötet länkades sidan till nätet under adressen www.rudboda-brf.se  
Styrelsen kan numera även nås på mailadressen info@rudboda-brf.se 
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§ 18 Styrelsens redovisning angående utredning av handikapparkering 
Styrelsen redovisade sin utredning om handikapparkeringen (bil 9). 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att göra en ny kompletterande utredning om hur 
handikapparkering kan anordnas inne i bostadsområdet. 
 
19.1 Motion från Bitte  Hogstedt med förslag att föreningen snarast  
ansluter sig till TV4+ (bil 10) 
Stämman beslöt att: 

 utöka föreningens kanalutbud med TV4+. 
Däremot avslog stämman ett förslag om att utöka kanalutbudet med Barnkanalen och TV24. 
 
19.2 Motion från Börje Peterson med förslag att bygga om bastu- 
anläggningen och omdisponera denna till att kunna utnyttjas för  
kroppsvård med lämpliga lyftredskap (bil 11) 
Stämman beslöt att: 

 inte utföra några ombyggnadsarbeten i bastuanläggningen 
 anskaffa ett kombinationsredskap för styrketräning till motionslokalen 
 anskaffa ett "ellås" som slår av strömmen till bastuanläggningen under nätterna 

 
19.3 Motion från Börje Peterson med anmodan att styrelsen försöker  
åstadkomma bättre debattklimat och ökad öppenhet (bil 12)  
Stämman beslöt att: 

 styrelsen ska effektivisera informationen 
 
19.4 Motion från Thorleif Herrström och Torgny Sköldborg med önskemål 
om framtidsprogram för Lojo som syftar till att arbeta för att bibehålla 
och utveckla vår förening och att skapa ett bättre boende (bil 13) 
Stämman beslöt att: 

 låta medlemmarna komma med förslag till Lojos utveckling 
 styrelsen sammanställer förslagen till nästa föreningsstämma 

 
19.5 Motion från Nitz Sköldborg med förslag att underlätta för alla  
bostadsrättsinnehavare att föra in 3fas-el i sina lägenheter (gäller inte 
4- och 6-rumslägenheter som idag försörjs med 3-fas) (bil 14) 
Stämman beslöt att: 

 ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan 
 
19.6 Motion från Thorleif Herrström, Margareta Sköldborg och  
Torgny Sköldborg ang regler för andrahandsuthyrning av garage (bil 15) 
Stämman beslöt att: 

 bifalla styrelsens yttrande 
 
19.7 Motion från Göran Thulin angående utökat antal parkeringsplatser 
inom Lojo (bil 16) 
Stämman beslöt att: 

 beslut från extra föreningsstämman rörande besöksparkeringen inte rivs upp 
 inte tillskapa ytterligare parkeringsplatser inom Lojoområdet 
 inte ytterligare förhandla med kommunen rörande Lojobackens parkeringsmöjligheter 
 ge styrelsen i uppdrag att förhandla med kommunen om begränsning av hastigheten i 

Lojobacken till 30 km/h. 
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19.8 Motion från Göran Th4lin angående anläggning av tvättplats för  
bil inom Lojoområdet (bil 17) 
Stämman beslöt att: 

 bifalla styrelsens yttrande 
 
§ 20 Övriga frågor - Medlemmarna har ordet 
De närvarande tog upp följande: 

 Önskan om att medlemmarna undertecknar sina motioner. 
Styrelsen tar till sig förslaget och tar med en påminnelse i inbjudan till nästa års stämma.   

 Önskan om uppsättning av förbudsskyltar om "kopplingstvång" inom området. 
Styrelsen ska undersöka möjligheten av att genomföra förslaget. 

 Påpekande om att hundägare ska ta upp skräpet från sina hundar samt att "Lillskogen" inte 
är någon rastplats 

 Uppmaning till valberedningen om nominering av fler kvinnor till styrelsen 
 Uppdrag till styrelsen att arrangera en fest med anledning av att Lojo "fyller" 30 i år. 

Styrelsen hälsar alla, som vill vara med och organisera festen, välkomna. 
 

 Tom Sacklen avtackade Eva Zajd och Susanne Eksell för deras arbete i styrelsen.  
 Per-Olov Frisk avtackade Tom Sacklén, för hans 15 år som ordförande i föreningen.  
 Georg Lohász tackade för förtroendet som nyvald ordförande och hälsade de nyvalda 

styrelsemedlemmarna välkomna. 
 
§ 21 Stämman avslutas 
Stämmans ordförande, Walter Schaller, tackade de närvarande för visat intresse. 
 
 
 
 
Walter Schaller  Kenneth Hedenström 
Ordförande   Protokollförare 
 
 
 
 
 
Ingegerd Wahrgren  Thorleif Herrström 
Justeringsman  Justeringsman 
 
 
 
 
 


