
Rapport från HSB Krönets årsstämma 7 dec. 2016

Årsredovisning

Vid Krönets årsstämma 2016 i FORUM Kortedala Torg deltog 110 personer 
representerande 90 lägenheter. Kågan Karlsson valdes till mötesordförande. 
Årsredovisningen som har utdelats till samtliga medlemmar genomgicks och god-
kändes av stämman efter att frågor om den besvarats av styrelsen. Med tillstyrkan av
revisorerna beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. På styrelsens förslag och med tillstyrkan av revisorerna 
beslutade stämman enhälligt att avsättning ur underhållsfonden sker enligt antagen 
underhållsplan samt att dispositionsfonden används för att balansera årets resultat.

Förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer, fritidskommitté samt ombud till HSB 
fullmäktige godkändes av stämman. Till styrelsen omval av Lena Hedberg Larsson, 
Lars Andersson samt Matts Jönsson som ordinarie ledamöter på 2 år. Inget nyval av 
suppleant. Till fritidskommittén omvaldes Bill Larsson på 2 år, Annemaj Kristensson 
på 1 år, Inga Bergstrand på 1 år och Kjell Madsen på 2 år. Nyval av Linda Gyllesten 
på 2 år samt Alexander Hansson på 1 år Till revisor omvaldes Anne-Marie Lundström
och som suppleant Cicilia Löwdin båda på 1 år. 
Valberedningens förslag till arvoden för 2017 godkändes av stämman: 
Styrelsens arvode är 188 500 kr som fördelas på styrelsens 7 personer. 
Fritidskommitténs arvode är 40 600 kr som fördelas på kommitténs 7 personer. 
Föreningens revisors arvode är 20 800 kr.
Till valberedning omvaldes Ingvar Karlsson, Stig Johnsson samt Lars Hansson.

Proposition, motion samt övriga anmälda ärenden (Se utdelat material) 

Styrelsens proposition:  Byte av nyckelsystemet till lägenheterna.
Styrelsen informerade om behovet av att byta ut nyckelsystem.
Stämman beslutade att byta ut nyckelsystemet enligt styrelsens förslag.
Motion 1: Tillägg till föreningens stadgar.
Styrelsens ser positivt på förslaget och kommer att undersöka om det är juridiskt 
möjligt att lägga in detta i våra stadgar. Samtliga HSB föreningar kommer att behöva 
nya stadgar på grund av lagändringar. I samband med detta arbete för Krönet 
kommer styrelsen att ta upp detta förslag till ändring av stadgarna. 
Stämman ansåg därmed att motionen är besvarad.
Ärende 2a: Julgranar som finns inom vårt område.
Styrelsens svar är att det är en besparing för föreningen att ha kvar julgranarna på 
sina platser samt att vi inte har någon bra plats att ställa dem under övrig tid på året.
Ärende 2b: Fråga angående taggtråden på taket till traktorgaraget.
Styrelsen anser att det blir en trevlig julstämning i ett mörkt hörn av vårt område. 
Ärende 2c: Frågor angående tvättstugorna samt tvättider.
Styrelsen kommer att införa webbokning av tvättstugorna under 2017. Detta kommer 
troligtvis att förbättra möjligheten att få tillgång till tvättstugorna. Styrelsen kommer att
fortsätta med att utreda hur våra tvättstugor kommer att vara utformade i framtiden 
både vad avser tvättider samt utförande av tvättstugorna.
Ärende 3: Uppmaning till alla medlemmar.
Medlem uppmanar boende på Krönet att inte kasta reklam som de inte vill ha vill på 
golvet under brevlådorna. Styrelsen instämmer i uppmaning och det finns möjlighet 
att på skylten till brevlådorna ange att man inte önskar få någon reklam.
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