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Hej! 

 

1. Nyhetsblad nr 7 - Rättelse 

Det har av en föreningsmedlem påpekats att ett textstycke i Nyhetsblad nr 7 inte stämmer med 

protokollet från årsstämman. Den fetmarkerade texten i nedanstående stycke ska således lyda 

som texten under stycket: 

 

Från Nyhetsblad nr 7: 

1. Årsstämman 

Årsstämman avhölls den 12 juni och 29 röstberättigade medlemmar närvarade. När protokollet är 

justerat kommer det att läggas ut på hemsidan. 

Det som för styrelsen kändes absolut viktigast var frågan om styrelsens ansvarsfrihet för år 2016. 

Som ni vet hade BO Revision förordat att ej bevilja ansvarsfrihet. Den föreningsvalda revisorn 

förordade ansvarsfrihet och likaså valberedningen. 

En enig stämma beslutade efter diskussioner att ge styrelsen ansvarsfrihet och att inga 

ändringar skulle göras vad gäller det fasta arvodet eller lönen styrelsen har rätt att ta ut 

istället för att anlita entreprenör. 

Styrelsen tackar härmed för förtroendet och kommer således att fortsätta på den inslagna vägen 

d.v.s. för att spara pengar till föreningen kommer vi även under detta år, samt fram till nästa 

årsstämma, fortsätta arbeta aktivt med administrativ förvaltning och fastighetsförvaltning. 

 

Efter nästa årsstämma får beslut tas hur vi ska arbeta fortsättningsvis och nya styrelsemedlemmar 

kan självklart ha en annan uppfattning än den nu sittande styrelsen. 

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

Ovanstående fetmarkerade stycke ska istället lyda: 

 

"Stämman beslutade enhälligt att styrelseledamöterna har ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016 med villkoret att styrelsen specificerar hur utgifterna är fördelade." 

 

"Stämman beslutade att styrelsen, som tidigare år, skall ersättas med ett fast arvode om tre 

(3) inkomstbasbelopp (ett ibb är för närvarande 59,300 kronor)." 

 

"Tidigare års beslut om att styrelsens ledamöter/suppleanter skall ersättas med 1,500 

kr/halvdag för förlorad arbetsinkomst, när man tagit ledigt från jobbet för 

styrelseuppdrag, beslutades kvarstå." 

 

"Stämman beslutade också att det rörliga arvodet om 350 kr/timme för uppdrag som 

styrelsemedlemmar utför istället för att anlita underentreprenörer, skall kvarstå enligt 

tidigare års stämmobeslut." 
 

Ovanstående rättelse är således helt i enlighet med vad som står i protokollet från Årsstämman. 
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