
r#nyresgästföreningen

Protokoil lokalahyresgästioremngen Täljstenens årsmöte 9 /3 2015

1,. Mötet förklaras öppnat

2. Fåga om kalleise trll mötet behörigen skett
Mötet förldaras behöngen utilzst

3. YaI av mötesledning

4 Ordförande
Årsmötet valde Jens Nilsson tili mötesordförande.

b) Sekreterare
Årsmötet valde Mattias'Westermark trll mötessekreterare.

c) Protokolljusterare trlhka rösträknare
Ärsmötet valde Rotf Grape och LennartJohansson till rösträknare trlhka
justerare.

4. Sryrelsens berättelse

4 Verksamheten
Föreningens ordförande Linda redogjorde för styrelsens

verks amhetsb erättels e

b) E,konomin
Föreningens kassör l(enneth Jonsson redogjorde för styrelsens
verksamhetsberättelse. Föreningen har en förhållandevis god ekonomi
med en buffert för oförutsedda utgifter.

5. Revisionsberättelse
Marianne Staaf redogjorde för revisionsberättelsen

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet garr ansvarsfrihet till styreisen för verksamhetsfuet2014

7 . Beslut om antal ledamöter i styreisen
Valberedningen föreslår fem ledamöter inklusrve ordforande och en ersättare

8. Val av ordförande
Årsmötet valde Mattias Westermark till Ordförande

9. Val av ör'riga styrelseledamöter
Årsmötet valde August Boj, I{.enneth Jonnsson,Marranne Staaf, Britt-Louice
Svensson trll styrelsemedlemmar

10. Vai av ercåttare
Årsmötet valde ingen ersåttare till styrelsen it
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11 . Val av reviso r f er och rer,-isorersätt'are för ett ar

Förslag: Carl Äkerberg och Linda Bedin-Lagerstedt.
För slag B o j : Upp s ala- I(nirrs tas hyre sgästförerungs revis ortj än s t
Votering begärdes, r'alberednrngens förslag fick 13 röster mogt Bojs forslag
som frck 6. Årsmötet biföii vaiberedningens förslag pä CaÅ Åkerberg och
I-inda B erhn-Laserstedt.

1,2. \r aI av r.alb eredrung
? ..

Är'smötet rralde Bodil Wistrand, Lars Berlin, Lennart ]ohansson

13. Nomrneringar till
4 Föreningsstyrelsen

Inga kandidater framkom på mötet
b) Stor forhandlingsdelegatron mot Uppsalahem

Årsmötet nomin err Marlanne Staaf och Lin da Lagerstedt-Bedin

c) Ledamöter i fullmäktrge Regionen Aros-Gävle fullrnäktige
Ärsmotet nomi nerar \4arianne Staaf

l4.Rehandling av forslag frän styrelsen samt nya frägor

4 Ärsmötet antog förslag om återupplivande av grannsamverkan.
b) Årsmotet antog förslag om rutiner for uppsättande av protokoll

årsmöten och bo stadsmöten.

15. Behandling av verksamhetsinriktning (E,"1 stadgarna, $ 8.1, ansr.arar lokal
hyresgästförening för de frågor som ärsmötet beslutar skail ingå i uppdraget)

16. Ör,'riga frägor

4 I{agomål kring fukt, värrne och kyla i bostäder och ffäftsruga
framfördes, vilket bhr en fräga för den nya styrelsen att vtdarebefordra tdl
Uppsalahem.

b) Styrelsen redogjorde kring föreningens bredbandsinstallation och nya

projektor och det diskuterades lämpiiga lösningar för bl.a. placering.

17. Mötets
Mötet

avslutande

Jens Nilsson Mattias \il/estermark

(mötessekreterare)

för

(mötesordförande)
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(usterare)

Lennart Johansson
(usterare)
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Styrelsens berättelse om verksamheten är 2014

Stvre lse:

Foljande personer har ingått i styrelsen
Ordförande: Linda Lagerstedt-Berlin

Kassör Mattias Westermark

Sekreterare: Lars Erik Svensson

Styrelsemedlemmar: Kenneth Jonsson

Britt-Louice Svensson

SoPhie Sahlberg-John

Annika Hortlund

Reviso re r
Marianne Staaf

Michael Rowinskij

Valberednins
Lars Berlin (sammankallande)

Gerd Edgren

Bodil Vistrand

Förändringar i Stvrelsen under året:
Annika Hortlund lämnade styrelsen 1616.

Kenneth Jonsson övertog kassörsuppdraget från Mattias Westerm ark25/8.

Sofie Sahlberg-John lämnar sina uppdrag i styrelsen i september.

Mattias Westermark tar över som sekreterare i februari när Lars Erik Svensson lämnar sina

uppdrag i styrelsen.

Stvrelsemöten
Styrelsemöten har hållits vid 12 tillfällen under 2014:

14mars,24ma-T.,Smaj,16juni,11augusti,25augusti,8september,29september,14
oktober,20 oktober,4 november, l december, förutom arbetsmöten fört.ex. lokalstädning,

Täljstendns dag och liknande. styrelsen har också haft en styrelsemiddag den 9/5.

Årsmöte
hölls 24 februari

Bostadsmöte
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hölls 27 oktober.
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ffi Hyresgästföreningen

Protokoll finns tillgängliga i lokalen.

Sa m råds möte
Samråd med Uppsalahem hölls den

Övriga möten
Plangruppen hade ett möte med styrelsen den 5 maj

Medlemmar ur styrelsen närvarade vid Uppsalahems möte kring nya Eriksberg 26/3.

te
a De var mycket

nojda med hur föreningen arbetar i området.

Ovriga Aktiviteter
Täljstenens dag hölls söndagen 1.4 september. Härligt väder och många besökande - Rain

Dogs spelade, fika, två tipspromenader och grill, mycket trevligt.

Sedvanligt midsommarfirande hölls med ett 30-tal glada deltagare

Det har arrangerats uppskattade fotbollskvällar under både VM och Champions League i Nya

kvarterslokalen.

Föreningen anordnade en jullunch på julaftonen kl. 13:00, med runt 30 närvarande. Tack till
huvudsponsorn Hemköp för mat!

I samband med bilbränderna på parkeringen 21,/Snattvandrade fyra medlemmar ur
styrelsen och boende fredag och lördag natt dagarna efter.

Arbetsgru ppen
Styrelsen har beslutat att ge ett bidrag från lokala hyresgästföreningen på 2000 kronor för
att bistå gruppen i dess arbete.



EKOITOMISK BERÄTTELSE FÖR LH TÄLJSTENEN T.Ön ÅR 2014

Vid årsmötet den 24 februari 2014 godkåindes och fastställdes de ekonomiska
ramarna for det kommande verksamhetsåret: Fritidsmedlen, som är den huvud-
sakliga inkomstkällan, sattes till 75 000 kr.
Andra inkomster utgörs av de som kommer in genom uthyrande av de två
kvarterslokalerna och övernattningsrufirmet. Kvarvarande medel från 2013 räknas
också in i de disponibla medlen for det kommande budgetåret.

Inkoinster under 2Al4:
Fritidsmedel
Kvar från 2013

75 000 kr
30 189 kr

Summa inkomster

Kostnader (i hela kronor):

(benåimns ibland årets vinst eller
överskoff)
Inkomst fran uthyrande av lokaler 8 150 kr

113 339 kr

B o stadsmöten/öwi ga hyre s gäst-
möten 1407 kr
Samrådsmöten 600 kr
Ärsmöte 2 785 kr
Styrelsemöten 1 138 ks
Styrelsemiddag 5 551 kr
Täljstenens Dag 6 ST1 lff
Aktiviteter vuxna 871 kr
Arbetsgrupp (Plangruppen) 2 224 kr
Uppmuntran/Avtackning 579 kr
Resor/bensin 600 lff
Midsommarfirande I 002 kr
Inventarier 7 834l<r
Kontor 8 847 kr
Förbrukningsartiklar 3 212l<r
Utemiljö (blommor) 4 734l<r
Julaftonsfirande 3 869 kr

B ankko stnad (kortavgift)
Debitering for reparation av
diskmaskin, andra el.arbeten

57 685 kr

350 kr

3 480 kr
55 654 krSumma kostnader

Behållning för 2014
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Revisionsberättelse

Till årsmötet för lokala hyresgästföreningen i Täljstenen 8634

Jag har granskat verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen samt styrelsens
förvaltning i lokala hyresgästföreningen Täljstenen för räkenskapsåret 2014. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Jag har granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mina uttalanden nedan

Den ekonomiska redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Motion till LH Täljstenens årsmöte 2015

Äteruppl iva Grannsamverkan !

Grannsamverkan startades på Täljstenen 2008. Vi hade besök av polisen som kom
med goda råd och de som anmälde sig till att vara kontaktombud tog del av innehållet
i en undervisningspärm.
Sedan började arbetet med att gä runt till hyresgästerna och intressera dessa for att gä
med. Så småningom gjordes vissa uppfoljningar.
Nu har ju många hyresgäster flyttat och andra flyttat in så det är hög tid att komma
igång med arbetet att revidera listorna över vilka som är med. En del kontaktombud
har också flytat!

Jae yrkar därfor att den lokala hyresgästforeningen tar initiativet till detta arbete.
Själva arbetet kan mycket väl utloras av andra intresserade men det underlättar om
foreningen står bakom och stöttar. Det blir då lättare altanvända kvarterslokalen och
att kopiera kallelser till nödvändiga möten for att nu bara ta ettpar exempel.

Marianne Staaf, Täljstensvägen 38



Motion till LH Täljstenens årsmöte 2015

Rutiner for uppsättande av protokoll for att bätke redovisa ör hyresgästerna det som

avhandlats på Ärsmötet och Bostadsmöten

Genom åren har det funnits lite olika rutiner for hur protokoll från främst Ärsmöten
och Bostadsmöten sätts upp på anslagstavlorna. På senare tid har inga protokoll alls
satts upp överhuvudtaget osh det är inte bra. Hyresgästerna har rätt attta del av det
som tas upp på dessa möten och vilka beslut som tas.

Jag )'rkar därfor att protokollen sätts upp så snart de är justerade. För att underlatta
det arbetet kunde styrelsen bestämm a afr sätta upp ett eller tvä lgärd och annonsera i
Täljstensnytt var de sitter. Efter etttagbör det bli en rutin som både styrelseledamöter

och hyresgäster blh inforstådda i.

Givefvis kan protokollen även tas in på foreningens hemsida.

Marianne Staaf, Täljstensvägen 38

I
J ,n't' /

-t / L/l \, tr/t! "y; n/U
!i



f F Hyresgåstforeni:ngen 
räl jsLe n en

Prel. Verksamhetsplan 20L5 för den lokala hyresgästföreningen

- vi vill fortsätta arbetet med att utveckla den lokala
hyresgästföreningen

- Vi är övertygade om att en aktiv lokal förening är en förutsättning
för en framtid för hyresgästföreningen.

- vi vill fortsätta att verka för ett gott samarbete mellan
hyresgästerna/ hyresgästföreningen centralt och Uppsalahem AB.

- vi skall på nasta sätt ta hand om de lokaler som vi genom
Uppsalahem AB har tillgång till.

Vi kom mer att a nord na ett pa r bostadsmöten

- Vi hoppas kunna genomföra Täljstenens
dag / ju lfi ra nd e/m idso m m a rfi ra n d e

- Styrelsen är gärna med och stöttar olika arrangemang och
verksamheter för olika åldrar

Styrelsen är gärna med och stöttar arbetsgruppen angående en ev
ombyggnation/renovering av Täljstenen/nya Eriksberg

vi ser fram mot ett nytt intressant hyresgästföreningsår!

Styrelsen Lokala hyresgästföreningen Täljstenen
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Prel.Budget 2015 för den lokala hyresgästföreningen

: li Pryresgåfiföreningen rrlirtenen

Täljstenens dag

Resor/busskort

Förbru kningsartiklar

Kontors materia I

U p p m u ntri nglavtackning

Årsmöte

Bostadsmöten

Ba n kkort

Styrelsemiddag

Blom mor/plant/jord

Julafton/midsommar

Va lbered ning

Inventarier

Aktiviteter vuxna/ba rn

Pla ngruppen

Gym

Reserv

2AL4

10

2

4

4

3

4

2

1
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1

10
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20 15
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