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Plats:  Ryckets lokal, G. Karlebyvägen 17 I 

 

Innan mötet började föreslog Eva Augustsson en tyst minut för under året avlidna medlemmar.  

Så skedde.  

 

§1 Sammanträdets öppnade 

Föreningens ordförande Eva Augustsson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade därmed föreningsstämman öppnad.  

§2 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes. Inga övriga frågor eller 
skrivelser är inkomna. Under övriga frågor kommer vicevärden lämna information. 
 

§3 Val av ordförande 

Till ordförande för stämman valdes Lars T Jarl. 

§4 Val av sekreterare 

Till sekreterare för stämman valdes Hans Kjellgren. 

§5 Val av protokolljusterare 

Att jämte stämmans ordförande justera stämmans protokoll valdes Astrid Mähler och 
Assar Häggbladh. 

§6 Förteckning över närvarande medlemmar 

 En närvarolista över röstberättigande medlemmar upprättades där 8 medlemmar 
registrerades. Närvaroförteckning bifogas protokollet. 

§7 Kallelse till årsstämman 

 Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning och att årsberättelse delgivits 
inom föreskriven tid. 

§8 Verksamhetsberättelse 

 Styrelsens verksamhetsberättelse för året 2015 upptogs till behandling. 

 Efter att berättelsen föredragits rubrik för rubrik, beslutades stämman att lägga 
densamma med godkännande till handlingarna. 

§9 Resultat & balansräkning och budget 

 Efter att resultat & balansräkning genomgåtts utan anmärkning lades densamma med 
godkännande till handlingarna. 

 Stämman beslutar föredragen budget för 2016 utan justeringar. 

§10 Revisionsberättelse 

 Ordförande föredrog den av Gösta Rödén upprättade revisionsberättelse för året 2015. 

 Densamma lades med stämmans godkännande till handlingarna. 



 

Protokoll för ordinarie Föreningsstämma  sida 2(3) 

Bostadsrättsföreningen Fjärilen, Torsdagen den 16 juni 2016 

 

§11 Dispositions av årets resultat 

 Enligt resultaträkningen för 2015, föreligger det ett överskott före bokslutsdisposition 
på 443.691 kronor 

 Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets resultat, 
443.691 kronor, till yttre reparationsfonden.  

§12 Ansvarsfrihet 

 Föreningsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisionen, att styrelsen beviljas 
full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

§13 Fastställande av arvoden åt styrelsen 

 Föreningsstämman beslutade att arvodet fortsätter enligt gällande nivå. 

§14 Val av styrelse och suppleanter 

Valberedningen tillika tidigare styrelse ställer sig till förfogande för kommande år. 
Årsstämman beslutas enligt att välja om hela styrelsen. 

 Ordinarie: 

Eva Augustsson, omval på ett år. 
Jens Westman, omval på ett år. 
Gunnar Moberg, omval på ett år. 
Karin Andersson, omval på ett år. 
Christer Skyttberg, omval på ett år. 
Hans Kjellgren, omval på ett år. 
 

§15 Val av Revisor och övriga funktionärer 

 Årsstämman beslutade att välja Gösta Rödén till revisor för 2016. 

§16 Val av Valberedning och övriga funktionärer 

 Årsstämman beslutade att välja styrelsen som valberedning för 2016 års 
föreningsstämma.  

 Inga övriga funktionärer valdes. 

§17 Skrivelser och rapporter 

 Inga skrivelser har inkommit till årsmötet. 

§18 Övriga frågor 

 Information från vicevärden 

 Tvättstuga. 

Synpunkter på tvättstuga, (städning, bokningssystem, allmänt skick m.m.) framfördes.  

 Informerades om eventuella förändringar av bokningssystemet. Nuvarande system 
missbrukas genom att vissa användare ej avlägsnar markering för bokning utan låter den 
sitta kvar efter utnyttjad tvättid.  

 Fönsterbytet. 

 Diskuterades även drag från de nya fönstren. Sannolikt beror detta på felmonterade 
låsklackar i fönsterkarm. (Detta har observerats i några lägenheter).  



 

Protokoll för ordinarie Föreningsstämma  sida 3(3) 

Bostadsrättsföreningen Fjärilen, Torsdagen den 16 juni 2016 

 

Boende som har problem med dragiga fönster hänvisas till fastighetsansvarig, Kåjaws 
”Henke” Henrik Andersson.  

 Sophämtning. 

Under december 2016 införs sopsortering för bostadsrätter i Härnösands kommun.   

Parkeringar. 

Styrelsen berättade om de tankar man har kring parkering på området.  

Ca 10 nya platser är planerade. Även reparation av befintliga platser ingår. Förhoppning 
om samordning med arbetet med sophanteringen för utnyttjande av 
samordningseffekter.  

§19 Stämmans avslutande 

 Stämmans ordförande tackade för förtroendet och uppmärksamhet och förklarade 
därmed stämman 2016 avslutad.  

 

 Efter stämman bjöds på kaffe och smörgåstårta. 

  

Vid protokollet  Justerat 

 

 

 

---------------------------------  --------------------------------- 
Hans Kjellgren (sekr)  Lars T Jarl (ordf)  

 

 

--------------------------------- 

Astrid Mähler 

 

 

--------------------------------- 

Assar Häggbladh 


