
Protokoll fört vid Ekonomiska Föreningen  
Muntra Fruarnas Årsmöte 2009.

Mötesdata: Tisdagen 28 april 2009-04-29
Sörgårdsskolans matsal, kl: 18:30-20:30

§ 1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Johans Björn hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnad.

§ 2. Val av ordförande
Till stämmans ordförande valdes Johan Björn.

§ 3. Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes av stämman.

§ 4. Val av protokollförare.
Till stämmans protokollförare valdes Birgitta Encke.

§ 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Stämman valde Marcus Sedenberg S 54 och Harald Robertsson S 12.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman fastställde att så var fallet.

§ 7. Fastställande av röstlängd
Genom närvarolista fastställdes 41 närvarade röstberättigade samt 8 genom fullmakt. Således 
totalt 49 röstberättigade.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lades till handlingarna utan frågor efter kort redogörelse.

§ 9. Styrelsens årsredovisning
Föreningens kassör för verksamhetsåret 2008 Max Adler redogjorde för årets 
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Sammanfattningsvis, oförändrade 
kostnader 2008.
Förtydligande av bokslutsdispositionerna av årets vinst 246 515 kr:
100 000 kr placeras i Reparationsfonden UC
100 000 kr placeras i Yttre reparationsfonden
  12 500 kr placeras i Reservfonden
Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 10. Revisorernas berättelse
Christer Boström fördrog revisorernas berättelse. Stämman beslutade godkänna 
revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman godkände på revisorernas förslag balans – och resultaträkningen enligt 2008 års 
bokslut.



§ 12. Beslut om årets vinst/förlust
Styrelsens förslag om årets vinst på 246 545 SEK disponeras så att 100 000 SEK överförs till 
Reparationsfonden UC och att till Yttre Reparationsfonden överförs 100 000 SEK samt till 
Reservfonden överförs 12 500 SEK, resterande summa jämte tidigare vinst, totalt 689 924 
SEK, balanseras i ny räkning, godkändes av stämman.

§ 13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§ 14. Arvoden för 2009
Valberedningens förslag på en uppräkning av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och 
värmeombud med 2 % godkändes av stämman.

§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt 
revisorssuppleanter
Stämman fastställde att antalet ledamöter skall vara 5, suppleanter 3, revisorer 2 och 
revisorssuppleanter 2.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar för 2009 godkändes efter justering och lyder 
enligt följande:
Max Adler S 36  Vald tom 2009
Carl-Olof Carlsson T 63  Vald tom 2009
Gisela Reinfeldt S 18 Omval 2 år
Jan Östlund T 47 Omval 2 år
Anna Mellberg Karlsson S 58 Vald tom 2009
Johan Björn S 46 Nyval
Carola Alexandersson S 66 Vald tom 2009
Marcus Sedenberg S 54 Nyval

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes enligt valberedningens förslag:
Ulf Encke S 6 Omval 1 år
Christer Boström S 10 Omval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes enligt valberedningens förslag:
Thomas Broberger S 60 Omval 1 år
Gösta Karlsson S 78 Omval 1 år

§ 18. Val av ombud
Till ombud valdes enligt valberedningens förslag:
Värme Jan Östlund T 47 Omval 1 år
Belysning Ola Englund S 18 Omval 1 år
Snöröjning Anna Mellberg Karlsson S 58 Omval 1 år
Lekplatser Gisela Reinfeldt S 18 Omval 1 år
Kabel TV Per Emtell S 13 Omval 1 år
MF:s hemsida Jonas Berling T 53 Omval 1 år
Grannsamverkan Carola Alexandersson S 66 Nyval



§ 19. Val av valberedning och sammankallande
Till valberedningen valdes:
Ola Engberg S 18, Tobias Allard S 88 och Claudio Lovric T 37. Ola Engberg valdes till 
sammankallande.

§ 20. Övriga ärenden:
20 a) Sophanteringen
Arbetsgruppen för förändring av sophanteringen har framarbetat ett underlag som skickats ut 
till samtliga i föreningen i samband med kallelsen till mötet, beslut som skall fattas på mötet 
gäller:

1) Vilken typ av sopbehållare som skall införskaffas: Nedsänkta alt. ovan jord.
2) Placering av sopbehållarna, på Soprangränd och Tumultgränd enligt kartskiss.
3) Beslut om att föreningen skall ansvara för den gemensamma hanteringen av 

hushållssopor och att föreningen är beställare gentemot Trafikkontoret.

Innan beslut togs gick mötesordförande igenom de olika förslagen och visade bilder och en 
film på hur kärlen ser ut och hur tömning av ett av kärlen fungerar.

Vid röstning om sopbehållare valde stämman med 34 mot 2 röster: 
Alternativet: Behållare placerade ovan jord, från RMP Miljöprodukter.

Placeringen av sopbehållarna delades upp i 2 röstningsförfaranden, Soprangränd och 
Tumultgränd.

Soprangränd godkände placeringen av sopbehållarna på parkeringsplatsen.

Carl-Olof Carlsson kom på stämman med ett ytterligare förslag på placering av sopbehållare 
på Tumultgränd, istället för att placera behållare på de 2 föreslagna platserna skall endast 1 
stor behållare placeras vid infarten på Tumultgränd, på kommunens mark precis utanför 
tomtgränsen Tumultgränd 3. Långa och livliga diskussioner uppstod. 

Tumultgränd godkände placeringen enligt förslaget i underlaget med 14 röster för och 3 
röstade på Carl-Olofs förslag.

Beslut togs av stämman att föreningen skall ansvara för den gemensamma hanteringen av 
hushållssopor och agera beställare gentemot Trafikkontoret. Kostnaden fördelas lika mellan 
samtliga medlemmar oberoende av hushålls- eller husstorlek.

Detaljer på förslagen överlåts till nya styrelsen för utredning, bl.a. med storlekarna på 
sopbehållarna, för optimal volym vid varje placering. 

20 b) Stadgeändring
Stadgeändring § 5 avseende föreningsavgiften.
Bakgrund och förslag drogs av kassören Max Adler. 
Stämman godkände detta som första av två beslut att ändra stadgarna §5 så att maximal 
föreningsavgift kan vara 6500:-SEK/ år.

Inkommen motion
Inlämnad motion av styrelsen:



Nyttjande och ansvarsfördelning för garage i gemensamhetslänga för boende i radhus på 
Soprangränd 6– 98.
Ordförande läste upp motionen.

Fråga från Hans-Peter Kruse:
Äganderätten för garagen, vem äger garagen, föreningen eller nyttjaren, utredning bör ske. 

Kostnaderna för garage, fastighetsskatt, underhåll och klottersanering bekostas av föreningen, 
enligt Max Adler.

Gösta Karlsson:
Uppmanade alla som har bil i gemensamhetsgarag att se till att ha egen försäkring, föreningen 
försäkrar endast garaget ej innehållet, det måste var och en göra själva.

Förslaget ifrågasätts, avtalsförslagen är mer som servitut. 
Bör utredas djupare av nya styrelsen och även koppla in jurister.

Enl. Bertil Alfredsson betalades garagelängorna i entreprenaden när området byggdes.

Förslag från Björn Gill: Frigör garagen från Tumultgränd och Salome. Förslaget hänskjuts till 
nya styrelsen.

§ 21. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl var 20:30, då vi måste utrymma lokalen. Johan passade på att 
tackade för visat intresse och för 2 intressanta år som ordförande i föreningen.

Johan Björn Birgitta Encke
Mötesordförande Protokollförare

Marcus Sedenberg Harald Robertsson
Justeras Justeras

 
 


