
HSBs Bostadsrättsförening Friggagatan

Protokoll Årsstämma 2012
den 10 Maj 2012 
 Lokal: Ullevi Konferens

§ 1  Stämmans öppnande
  Styrelsens ordförande Swante Gustafsson hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat.

§ 2  Val av ordförande vid stämman
 Stämman valde den av styrelsen föreslagne Dan Henriksson från HSB 

Göteborg till stämmoordförande

§ 3  Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 Stämman valde Ordförandens förslag att utse Ulf Selstam till sekreter-

are för stämman. 

§ 4  Godkännande av röstlängd
 Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 34 röstberät-

tigade medlemmar befanns vara närvarande. En ombudsfullmakt läm-
nades in.

§ 5  Fastställande av dagordning
 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6  Val av två personer att jämte ordföranden justera pro-
tokollet

 Eva Höglund & Reidar Carlsson valdes av stämman att justera dagens  
protokoll.

§ 7  Frågan om kallelse behörigen skett
 Stämman ansåg att kallelse till stämman hade behörigen skett.

§ 8  Styrelsens årsredovisning
 Ordföranden gick igenom den presenterade årsredovisningen och 

de närvarande gavs möjlighet att fråga och få svar av styrelsen. Ord-
föranden gick gick igenom den ekonomiska redovisningen med hjälp av 
en PowerPoint - presentation. Efter genomgången lades redovisningen 
till handlingarna.

§ 9  Revisorernas berättelse
 Ordföranden läste upp revisionsberättelsen, varefter den godkändes 

och lades till handlingarna.



§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och 
balansräk ning

 Ordföranden gick igenom resultatet och balansräkningen, som fast-
ställdes enligt den utlämnade årsredovisningen.

§11  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen

 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§12  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§13 Fråga om arvoden
 Stämman beslutade om ersättningar till styrelsen,valberedning och 

revisor för verksam hetsåret 2012 enl följande:
  1.  Att styrelsearvodet för 2012 skall vara 4,0 prisbasbelopp att  

  sins emellan fördelas inom styrelsen. (176.000 för 2012)
  2.  Att mötesarvodet ska vara 750 kr per person vid protokollförda  

  styrelsemöten och övriga förrättningar ( enl det arvode som ut- 
  går för förtroendevalda inom HSB Gbg fr.o.m. 2012).

  3.  Att reseersättning för bil ska utgå, enligt den statliga skattefria  
  delen.

  4.  Att, vid arbeten för föreningen där egen bil användes, skall för- 
  eningen stå för parkeringsavgifter som uppstår i samband  
  därmed.

  5.  Att att ersättningen till valberedningen ska vara 0,15 prisbasbe- 
  lopp att sinsemellan fördela. (6600:- för 2012)

  6.  Att revisorsarvodet fr.o.m. 2012 skall utgå med 0,12 prisbasbe- 
  lopp (5280:- för 2012).

§14 Val av styrelseledamöter:
  Avgående styrelseledamöter är:
   Magnus Jönsson, begärt utträda pga flytt
   Håkan Hjalmarsson, begärt utträde pgs tidsbrist
   Diana Banozic, avböjer omval pga nya arbetsförhållanden

  Till ordinarie ledamöter valdes:
   Swante Gustafsson, Omval, 2 år
   Ingemar Sjöstedt, Omval, 2 år
   Annett Bawel, Omval, 2 år
   Carl Bergström, Omval, 2 år 
   Sven Christea, vald t.o.m. 2013
   Ulf Selstam vald t.o.m. 2013
   Lars Nilsson, nyval 1 år
   Alonia Simée, nyval 1 år
   Arne Holgersson, nyval 1 år

§15 Val av revisor och suppleant
 Till revisor valdes Rickard Kronqvist, omval på 1 år till 2013
 Tll revisorsuppleant valdes Jim Posio, omval på 1 år till 2013



§16 Val av valberedning
 Till valberedningen på 1 år valdes Leyla Mozaffari, sammankallande 

samt Lisbeth Berling, 

§17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övri-
ga representanter i HSB

 Till HSB fullmäktige valdes styrelsens ordförande med övriga i styrelsen 
som suppleanter.

§ 18 a) Årets motioner
 Motion 1: Med anledning av upprepade stölder i föreningens  

tvättstugor skulle vi vilja att  möjligheten till en bättre säkerhet genom-
förs. Detta skulle troligen kunna ske via en utbyggnad av redan install-
erat låsbrickssystem till en kostnad runt 10-15 000:- per  tvättstuga. 
Med tanke på att vissa stölder medför kostnader på tusentals kronor 
för de drabbade skulle denna kostnad kanske vara försvarbar. Skulle 
styrelsen kunna ta ställning till denna fråga och eventuellt undersöka 
möjligheterna?

 Solweig & Ulf Selstam, Lgh 48, Friggatan 5B

 Styrelsens förslag: Bör bifallas med ändring till att införa låsbara 
torkrum i stället.Torkrummen skall endast kunna låsas utifrån och ny-
cklar monteras på nyckelbrickor modell  större. I olåsta torkrum skall ej 
nycklar kunna avlägsnas från resp lås.

 Mötets beslut: Avslås

 =====================================================
 Motion 2: RENGÖRING AV SOPKÄRL + ÅTERVINNINGSKÄRL
 Förslag om att våra sop- & återvinningskärl rengörs en gång om året,  

företrädesvis på våren, innan årets varmaste period. Som kärlen ser ut  
idag, är de en sanitär olägenhet och det är fullkomligt obegripligt att  
de har fått “gro igen” under så lång tid utan rengöring. Luftrenarna som  
satts in i våra soprum är ett utmärkt initiativ, men åtgärdar inte ett av de 

 huvudsakliga problemen, nämligen avfallsresterna på kärlen. Matrester  
i en väl ihop knuten soppåse luktar ibland inte så mycket, men väl de  
grisiga behållarna med åratal av ingrott söl, smuts och snusk. Om kärl- 
en rengörs så uppnår man inte bara bättre hygien, utan även möjlighet 
att läsa skyltarna som sitter på kärlen och därför ökar möjligheten att 
sortera rätt. I dagsläget är det svårt att se skillnad på behållare för  fär-
gat och ofär gat glas till exempel. Det är ju allmänt känt att försämring 
vad gäller renhållning genererar mer smuts/klotter/nedskräpning eller 
dylikt. - Varför ska man skölja förpackningar när de ändå ska slängas i 
en nedsölad återvinningsbehållare?

 Ewa Sörquist Friggagatan 3B 411 01 Göteborg 

 Styrelsens förslag: Bör bifallas. Dock sker detta redan för avfallskärl- 
ln. Detta bör nu även  omfatta återvinningskärlen

 Mötets beslut: Bifalles

 =====================================================



 Motion 3: Belysningen i trappan från gården ner till Friggagatan Det är 
för mörkt i trappan!  Belysningen där tänds samtidigt som ytterbelys-
ningen på gården och då har del hunnit bli så gott som svart i trappan. 
Dessutom har det blivit mörkare sen grinden sattes dit med. Bättre 
belysning!!

 Kristina Hjelm Lägenhet 46

 Styrelsens förslag: Bör bifallas

 Mötets beslut: Bifalles

 ======================================================
 Motion 4 Behållare bredvid glasåtervinningen. Det skulle behövas sät-

tas en behållare  bredvid glasåtervinningskärlen för lock och dylikt. Det 
slängs alldeles för mycket lock och korkar i glasåtervinningen då de 
inte tas av från burkar och flaskor.

 Kristina Hjelm Lägenhet 46

 Styrelsens förslag: Bör bifallas

 Mötets beslut: Bifalles
 =====================================================

 Motion 5: Grovsopor. Det slängs mycket grovsopor i våra soprum och 
det är INTE tillåtet!  Där står datorer, tvättställ, toalettstolar, möbler och 
prylar o.s.v. Varför inte bötfälla syndarna som gör detta? Det måste gå 
att ta reda pä vem som slänger sånt där. Det måste gå ut mer informa-
tion om vad man får använda soprummet till!

 Kristina Hjelm Lägenhet 46

 Styrelsens förslag: Bör lämnas utan åtgärd, tydlig information går ut 
regelbundet om detta

 Mötets beslut: Avslås men styrelsen får i uppgift att förse soprummen 
med större och tydligare skyltar om regler för sopsorteringen

 ======================================================
 Motion 6: Vår förening har nu några år på nacken, det syns tydligt på 

olika ställen, som  dörrarna till mätarskåpen i källargången. Kanske är 
smutsen nu så ingrodd att den inte  går att tvätta bort. En burk vit färg, 
lite sandpapper och övriga tillbehör kostar inte så mycket. Jag föreslår 
att något görs nu.

 Wivan Carlsson, lgh 91

 Styrelsens förslag: Bör lämnas utan åtgärd. Städfirma uppdrages att 
utföra avtvättning. 

 Mötets beslut: Styrelsens förslag tillstyrktes

 =====================================================
 Motion 7: Hejsan! Föreslår att tvätttiderna ska utökas för att öka 

tillgänglighet till tvättstugan. I första hand ett pass längre på kvällarna, 
men även på tider hela dygnet skulle vara ett alt. Detta förslag förutser 



såklart att de som bor i anslutning till tvättstugor inte  drabbas av ev yt-
terligare oönskat störande ljud.

 MVH Anders Hugo Nordlöf

 Styrelsens förslag: Bör avslås 

 Mötets beslut: Avslås
  

 =====================================================

 Motion 8: Plantering av fruktträd, bärbuskar, perenna örter etc. När 
återställning av gården görs med plantering av växter, föreslår jag att 
man även  planterar några fruktträd och bärbuskar. Kanske rabarber, 
jordgubbar, perenna örter o liknande lite här o där, på ett prydligt sätt. 
(Förutom vanliga dekorativa träd, buskar o blommor) Vet att vårt nu-
varande plommonträd inte bara är vackert utan även uppskattat i form 
av de goda plommon vi fått varje år. Tycker det kunde  vara trevligt att 
skapa en oas med inte bara grönska utan även godsaker att mötas 
kring på vår gård. Ytterligare en viktig aspekt vid återplanteringen av 
växter och träd på gården - vänligen be företag som gör detta att tänka 
på att vår nya grillplats inte skuggas med för stora träd/buskar, utan att 
det kan vara en så solig, varm, ljus o trivsam plats som möjligt.

 Ewa Sörquist Friggagatan 3B 411 01 Göteborg

 Styrelsens förslag: Bör avslås. Den entreprenör som fått uppdraget 
för planteringar ombesörjer detta. Motionärens synpunkter skall fram-
föras till Entreprenören

 Mötets beslut: Avslås enl styrelsens förslag

 =====================================================

 Motion 9:  I motionstidens sista skälvande minut fick vi kartan på 
gårds planeringen. Det var inte mycket jag förstod av den, en sak be-
grep jag dock. KONSTGRÄS stod det på ett ställe. Konstgräs luktar 
mögel, plast och är fult Gräs är vackert, kanske kan nån enstaka  
daggmask hitta dit och luckra upp jorden, locka koltrasten ..... Av gräs 
får man fin gödning till övrig plantering.... Jag föreslår att man tänker 
över....

 Wivan Carlsson Igh 91

 Styrelsens förslag:   Bör avslås. Konstgräs handlar det inte om utan 
s.k. “Mjuk Asfalt” vid barnaktiva areor. Den entreprenör som fått upp-
draget för gårdsprojektet ombesörjer detta

 Mötets beslut: Avslås enl styrelsens förslag



 =====================================================

 Motion 10: Fönstren mot Odinsplatsen behöver kittas om för att und-
vika röta i bågarna. Kanske lämpligt att ta med vid fasadrenoveringen? 
Även fönsterkittet mot gården är  sprucket dock ej lika mycket.

 Lgh 88

 Styrelsens förslag: Lämnas utan åtgärd. Ingår i  planerad och snart 
utförd fasadrenovering

 Mötets beslut: Enl styrelsens förslag

    b)  Övriga i kallelsen anmälda ärenden
  Inga anmälda ärenden
   

§19 Avslutning
 Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande för visat 

intresse.

Vid protokollet

Ulf Selstam, mötessekreterare

Protokollet justeras:

Dan Henriksson, HSB
Stämmoordförande

Eva Höglund       Reidar Carlsson
Utav stämman vald justerare    Utav stämman vald justerare

          




