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Plats: Råsunda skola, Solna

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Helena Terzakis förklarade stämman som öppnad.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av de närvarande på stämman.

3. Val av stämmoordförande
Stämman valde Helena Terzakis till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Till protokollförare för stämman valdes Katarina Gradin.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Agneta Malmgren och Isabella Halmann valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

6. Frågan om stämman hade blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Det ansågs att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd
Som röstlängd fastställdes den bifogade närvaroförteckningen (bilaga 1).
18 medlemmar var närvarande och 1 fullmakt.

8. Information angående renovering av tvättstuga
Styrelsen informerade att en renovering av tvättstugan med klinkergolv och
kakel på väggarna (1,5 meter) samt inköp av en ny tvättmaskin kommer att
kosta ca 100 000:-. Det finns 50 000:- budgeterat för renoveringen. Med det
nuvarande finansläget med höga räntor anser styrelsen att föreningen inte kan
avvara mer pengar till tvättstugerenoveringen. De budgeterade 50 000:- räcker
till inköp av ny tvättmaskin (ca 30 000:-), målning av väggar och golv samt
inköp av en ny bokningstavla. Tvättiderna kommer att kortas till 3-timmars
pass med början 07:00 på morgonen. Renoveringen beräknas ta ca 2 veckor.

I samband med detta informerade vår kassör Kristina Wikberg om föreningens
ekonomiska situation. Föreningen har två bundna och ett rörligt lån, vilka är
totalt 11 700 000 kronor.  Det rörliga lånet är 2 700 000 kronor, där räntan
under några dagar i oktober var över 7 %. Under året har föreningen amorterat
1 800 000:- av det rörliga lånet och i slutet av januari kommer ett av våra lån
att bindas om. Föreningen har haft pengar placerade i aktiveraränta fonden
men tyvärr har den fonden inte gått bra. Allt från aktiveraränta fonden har
tagits ut och pengarna har placerats enligt följande: Sparkonto 400 000:-,
Likviditetsinvest 400 000:- och Obligationsinvest 200 000:-. Med anledning av
höjda räntor aviserar styrelsen att höjd årsavgift kan vara aktuellt.



9. Säkerhetsdörrar
Helena informerade att föreningen inte kommer att kunna finansiera
säkerhetsdörrar. Föreningen har helt enkelt inte den ekonomin. Förslag: varje
lägenhetsinnehavare som är intresserad av en säkerhetsdörr bekostar den
själv. För att få ett homogent utseende i trapphuset tar styrelsen fram ett
förslag på en dörr som går ihop med våra gamla dörrar och föreningen gör en
gemensam beställning. Om föreningen väljer säkerhetsdörr utan brevinkast
måste postboxar sättas upp i porten för alla lägenheter. Det blir en kostnad på
ca 30 000:- för föreningen.

En arbetsgrupp tillsattes bestående av Jonas Andersson och Johan Lindstedt.
De har en muntlig fullmakt att ta in offerter men inte ingå avtal.

10. Policy gällande renovering av lägenheter
Många lägenheter har den senaste tiden renoverats. För att inte
renoveringarna ska påverka föreningen och huset negativt, föreslår styrelsen
att lägenhetsinnehavaren ska ha tillstånd av styrelsen vid större ingrepp,
såsom en planlösningsförändring. Styrelsen vill få in fastighetens planering där
det framgår att det inte är en bärande vägg som avses att riva, skiss över
planerad ändring i lägenheten samt ett tekniskt sakkunnighetsutlåtande.
Stämman godtog styrelsens förslag.

11. Andrahandsuthyrning
Helena informerade att under ett år och efter tillstånd från styrelsen är det
tillåtet att vid beaktansvärda skäl hyra ut sin lägenhet i andra hand. Som
beaktansvärda skäl räknas studier eller jobb på annan ort,
provsammanboende eller längre sjukhusvistelse och rehabilitering.
Lägenhetsinnehavaren är den som fortfarande ansvarar för lägenheten.

12. Trivselregler
Styrelsen påminde om föreningens trivselregler och stämman antog dem som
föreningens policy.

13. Styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvodet för 2008 blir 33 000:- exklusive
arbetsgivaravgifter.

14. Stämmans avslutande
Helena Terzakis förklarade stämman som avslutad och tackar för visat
intresse.








