
Rudboda Bostadsrättsförening 
  
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Rudboda 
Bostadsrättsförening torsdagen den 20 april 2006 kl. 19.00 i i Rudboda skolas 
matsal.  
   
§ 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 från SBC.  
  
§ 3  Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman  
Till protokollförare utsågs Kenneth Hedenström.  
  
§ 4  Upprättande av röstlängd  
98 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav 18 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 Anna 
Haag och Leif Hedberg. 
  
§ 7  Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst  
Fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst inom den tid och i den ordning 
som anges i föreningens stadgar (§ 26).  
  
§ 8  Godkännande av dagordning 
Stämman godkände dagordningen.  
  
§ 9  Styrelsens årsredovisningshandlingar  
Styrelsens årsredovisningshandlingar genomgicks per underrubrik och budget för 2006  
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 beslöt enligt revisorernas förslag, att fastställa de i årsredovisningen intagna  
resultat- och balansräkningarna för 2005.  
  
§ 12  Beslut om resultatdisposition  
Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan, att resultatet för  
2005 ska disponeras så att av de till förfogande stående vinstmedlen på kr. 4.639.957:- 
reserveras 302.000:- till fond för yttre underhåll och 4.337.957 balanseras i ny räkning.  
  
§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
Stämman beslöt enhälligt, och i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för förvaltningsåret 2005.  
  
§ 14  Fråga om arvoden för styrelsens ledamöter och suppleanter samt 
revisorer  



Stämman beslöt, i enlighet med förslaget från valberedningens arbetsgrupp, att 
förändrade arvoden ska utgå med början från nästa verksamhetsår, dvs från den 1 
januari 2007,  nämligen:  
• Årligt arvode till styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna med sammanlagt  
304.000:- 
• Därav utgör 300:- fast arvode per sammanträde för styrelsens medlemmar  
• Fördelningen av det kvarvarande arvodet mellan styrelsemedlemmarna och 
suppleanterna bestäms av styrelsen och baseras på individuellt ansvarstagande och 
nedlagt arbete 
• Fast årligt arvode på 6.000:- till den medlem som stämman valt till revisor.  
 
§ 15  Frågor om styrelsens budget för det löpande räkenskapsåret samt om de  
långsiktiga underhålls- och finansieringsplanerna  
Torgny Sköldborg redovisade budgeten för det löpande räkenskapsåret 2006, 
finansieringsplan i form av 5-årsbudget för åren 2007 – 2011 samt underhållsplan för 
åren 2006 – 2015 vilka stämman fastställde.  
  
§ 16  Styrelsens förslag till stämman  
• Styrelsens förslag om asfaltering accepterades av stämman  
• Styrelsens förslag om ordningsregler för föreningen accepterades av stämman 
• Styrelsens presenterade förslag om förändrat tv-utbud.  
 
§ 17 Behandling av inkomna motioner  

17.1 Motion av Siv Bergius med flera om arrenden av privata planteringar 
 Stämman avslog motionen.  

17.2 Motion av Robert Bäckström om pulkabacken 
 Stämman tillstyrkte motionen. 
17.3 Motion av Robert Bäckström om fasta samlingsplatser 
 Stämman avslog motionen. 
17.4        Motion av Robert Bäckström om bollplanen 

  Motionären har tagit tillbaka motionen varför den inte behandlades. 
 17.5 Motion av Monica Källgren om ombyggnad utanför portarna 
  Stämman beslöt att inte behandla motionen då den saknar yrkanden. 
 17.6 Motion av Börje Petterson om stämmoordförande 
  Motionären beslöt att ta tillbaka motionen. 
 17.7 Motion av Börje Petterson om medlemsträffarna 
  Stämman tillstyrkte motionen. 
 17.8 Motion av Börje Petterson om överföring av lån på medlemmarna 
  Motionären beslöt att ta tillbaka motionen. 
 17.9 Motion av Börje Petterson om föreningens avgifter 
  Stämman ansåg att motionen är besvarad med styrelsens yttrande.
   
 
§ 18  Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
för dem   
Valberedningen meddelade att mandattiden för Kristina Vindelstam avsågs att vara två 
år, i stället för ett år som stod i kallelsen, en förklaring som stämman accepterade.  
Därefter valde stämman enligt valberedningens förslag:  
 
Ordförande:   Torgny Sköldborg för en tid av ett år (nyval till 2007)  
Ledamot:   Göran Jidell för en tid av två år (nyval till 2008) 
 Görel Malmström för en tid av ett år (vald 2005 till 2007) 
 Agneta Röös för en tid av ett år (vald 2005 till 2007) 
 Bo Selander  för en tid av två år (nyval till 2008)  
  
Suppleanter:   Lillebil Flodin för en tid av ett år (vald 2005 till 2007) 
 Tom Sacklén  för en tid av ett år (nyval till 2007)  



 Kristina Vindelstam för en tid av två år (nyval till 2008)  
      
Protokollet justerades omedelbart för dessa val.  
  
§ 19  Val av revisorer och revisorssuppleant   
Stämman valde enligt valberedningens förslag:  
 
Revisorer:  ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers för en tid av ett år nyval till 
2007)  
  Per Blomstrand för en tid av ett år (nyval till 2007)  
   
Revisorssuppleant:   Kristian Kjeldsén för en tid av ett år (nyval till 2007)  
 
Protokollet justerades omedelbart för dessa val.  
  
§ 20  Val av valberedning   
Stämman valde Karl Elias, Kenneth Hedenström och Jesper Lindstedt för en tid av ett år.  
Protokollet justerades omedelbart för dessa val.  
  
§ 21  Övriga frågor  
Styrelsen lovade att undersöka möjligheten av att anlita ett nytt parkeringsbolag. 
 
§ 22  Stämman avslutas  
Ordföranden för stämman avslutade 2006 års stämma.  
 
 
 
 
Jeanette Axelsson  Kenneth Hedenström 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Anna Haag   Leif Hedberg 
Justeringsman  Justeringsman 
 
  
  
 
    


