
ffi Hyresgästföreningen

Protokoll från
Täljstenen

Dagltid

Plats

Antal rostberättigade

sid. 1 (5)

årsmötet 2016 i den lokala hyresgästftireningen

I mars kl. 18.30

Hyresgästernas kvarterslokal, Tälj stensvägen I B

18 enl. avprickning i medlernsforteckningen

$1

$2

$3

$4

Mötets öppnande"
LH Täljstenens ordforande Mattias Westermark hälsade alla väl-
komna och örklarade mötet öppnat.

Fråga om kallelse gått ut på behörigt sätt
Mötet besvarade frågan med JA

Val av mötesledning
Till mötets ordforande valdes Börje Hallberg. t.f. ordforande i
Uppsala- Knivstas ftireningsstyrelse.
Börje tackade for fiirtroendet och tog över mötet och ytterligare val.
Till mötets sekreterare valdes Marianne Staaf
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Karin Albertsson och
August Boj

Sfyrelsens berättelse om det gångna året (bil .r,2)
Mattias Westermark foredrog verksamhetsberättelsen och öppnade
upp fiir ev. frågor. Berättelsen kunde sedan läggas till handlingarna.
Den ekonomisk4 berättelsen som bestod av en resultatrapport och en
balan'srapport ftiredrogs av Kenneth Jonsson som under året varit
kassör.
Den ekonomiska berättelsen lades sedan till handlingarna.

$5 Revisorernas berättelse
Den nåirvarande revisorn Carl Åkerberg låiste upp beräffelsen och
redogjorde också for arbeGt med delrevisionerna under året. Den
lokala ftireningen tillämpar egen ekonomi och då är det lämpligt att
göra flera revisioner: delrevisioner under året. Givetvis görs ett
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bokslut per den 3IlI2 också.



ffi Hyresgästföreningen

sid.2 (5r

Protokotl från årsmöte t 2BlG i den lokala hyresgästföreningen
Täljstenen forts.

$s

s6

s7

$8

$e

Revisorernas berättelseo forts.
Revisorn påpekade dock att fiireningen måste ftirbättra sina rutiner
gällande bokforingen. Det behövs bättre verktyg i form av bättre ut-
formad kassabok och att transaktionerna bokftirs i kronologisk
ordning. Revisorn delade sedan ut ett fbrslag till bättre rutiner for
bokfiirineen.
Revisorerna kunde dock konstatera att det inte alls handlade om
några oegentligheter men att det finns en läxa att göra for att bl.a.
tydligheten ska bli bättre.

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Revisorerna, som ftireträddes av Carl Åkerberg, tillstyrkte att års-
mötet skulle bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for året 2015.

Årsmötets beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fiir 2015.
Revisorernas berättelse kunde sedan läggas tilt handlingarna. (bil.3)

Beslut om antal ledamöter i styrelsen
ordftiranden lämnade ordet till valberedningens sammankallande,
Lars Berlin.
Lars kunde berätta om svårigheter att ftirmå medlemmarna att vilja
vara med i en styrelse. Efter idogt arbete fanns det nu 5 personer

1om ftirklarat sig villiga att ingå i sryrelsen.
Ärsmötets beslut: att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter.

Val av ordfiirande fiir LH Täljstenen fttr ett år.
ordet till vaiberedningen som hade ftirslag pä attMarianne Staaf
skulle bli ordftirande. Inga fler fiirslag lades fram från mötet.
Mötets beslut: attväljaMarianne staaf till ordftirande.

Val av övriga sfyrelseledamöter
ordet åter till valberedningen som öreslog att ftiljande öwiga
personer skulle ingå i styrelsen:
Britt-Louice "Brittis" svensson (omval), Kenneth Jonsson (omval),
Thomas Källman (nyval), Adam Gustavsson (nyval).
I^nea yfferligare forslag kom från å1smötet.
Årsmötets beslut: årsmötet valde enligt valberedningens ftirslag. i\i
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ffi Hyresgästforeningen

sid. 3 (s)

Protokotl från årsmöte t 2016 i den lokala hl,resgästföreningen
Täljstenen forts.

$9 forts. strax efter genomfort val, uttryckte en medlem sitt missnöje
med valet. Mötets ordforande ansåg att mötet stördes och bad veder-
börande att lugna sig eller lämna mötet.
En kort_giggrngtlrg av mötet fol-ide.

$10 Val av ersättare
Redan i början av mötet hade frågan om ersättare diskuterats. Det
har oft.a varit prohlematiskt med ersätJare som i många fall inte
kommer in i arbetei. Även att ha adjungerande kan vålla problem.
Årsmötet avstod från att välja ersättare.

Ärsmötets beslut med anledning av det ovannämnda.
att inte välja några ersättare,
att ge valberedningen möjlighet att foreslå personer att väljas in i ett
senare skede.

Sll Val av revisorer
valberedningen lämnade forslag på att Carl Åkerberg fortsätter
med uppdraget som revisor, samt att Rolf Grape går in som ny
revisor.
Årsmötets beslut: Carl Åkerberg och Rolf Grape valdes till
ordinarie revisorer.
Inga revisorsersättare valdes.

$12 Val av valberedning
Ärsmötet foreslog två namn: Karin Albertsson och Mattias
Westermark. Inga fler örslag och dessa två personer blev också
årsmötets beslut.

$13 Nomineringar till andra funktioner inom HGR
Innan nomineringarna berättade mötets ordforande om arbetet i
fiirenings styrel sen, stora fiirhandlingsdelegationen, lil la ftir-
handlingsdelegationen samt i fullmäktige. Gemensamt ftir allt arbete
är att dåir behövs kunniga och engagerade fiirtroendevalda.
Årsmötets beslut till nomineringar:
Ingen nominerades till foreningsstyrelsen t .,". :

Marianne Staaf nominerades till stora ftirhandlingsdelegationen "f , t';
' gentemot UHAB och till regionens fullmäktige
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ffi Hyresgästföreningen

sid. a (s)

Protokoll från årsrnötet 20L6 i den lokala hyresgästföreningen
Täljsteneno forts.

S14 Förslag från styrelsen samt nya frågor. Punkten utgick
Förtydligan4e: Här brukar LH Täljstenen ändra på rubriken och
behandla inkomna motioner från medlemmarna. Det är inte alla år
som motioner inkommit men styrelserna har inte noterat att motioner
överhuvudtaget inte ska ftirekomma på årsmöten i LH!
Nu hade 3 motioner inkommit och 3 yttranden med forslag till
årsmötesbeslut hade forfattats av styrelsen.
YttrqgdggA_laStes,rpp och motioner och Wranden bifogas detta
protokoll. (bil .4,5)

$15 Verksamhetsplan och budget2A16
Tidigare presenterats på höstens bostadsmöte.
Någon ytterligare genomgång av verksamhetsplanen giordes ej på
detta årsmöte. Beträffande budgeten så måste några siffror korrigeras
då beriiknade inkomster felaktigt inte utgick fran 1/1 2016 och en
större beräknad kostnad ej fanns med.
Årsmötet beslutade att godkåinna plan och en korrigerad budget
for 2016. (bil. 6,2)
En medlem passade på att ge arbetsgruppen Plangruppen stort
beröm och uttryckte lorhoppning attLHTäljstenen verkligen ger
sitt stöd till dess arbete.
Styrelsen passade också på att slå ett slag ftir möjligheten att bilda
andra arbetsgrupper kring angelägna frågor.

$16 Övriga frågor. Punkten utgick

$17 Mötet avslutades
Mötets ordflorande tackade flor visat intresse och ftirklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet:
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Marianne Staaf, mötet$Tökr.
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ffi Hyresgästföreningen

Protokoll från arsmotet 2*16 i den lokala
Täljstenen forts.

sia 5. () )

hyresgästföreningen

Justeras:

! ,.

Justeras:

BiJagor: Vbrksamhetsberättelse 201 5 bil. 1

Ekonomisk berättelse 20 15 bil.z
Revisorernas berättelse bi1.3
Motioner bi1.4
Yttranden (över motionerna)bil. 5

Verksamhetsplan 20L6 bil.6

Karin Albertsson

Budget2016
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