
 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 

 

 
Bilaga 2 – Styrelsens – förslag till yrkande: 
 

1. Motion – Balkonger 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen bedömer att intresset är lågt med tanke på att åtgärden skulle behöva finansieras av respektive medlem som 

önskar balkong. Vidare har styrelsen andra underhållsåtgärder som behöver prioriteras. 

  

 2 & 3 Motion – Porttelefon 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Nuvarande låssystem installerades 2016 och behöver inte ersättas i dagsläget. Nuvarande system med bricka och under 

vissa tider kod minskar risken för att obehöriga kommer in samt inbrott. 

 

4 Motion – Arvode till suppleanter och valberedning 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Suppleanterna & valberedningen har relativt lite ansvar jämfört med att sitta som ledamot i Styrelsen och Styrelsen 

anser inte att en ersättning är motiverad. 

 

5 Motion – Pingisbord 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Det är inte föreningens syfte att erbjuda fritidsaktiveter samt att det är relativt få barn som bor i föreningen. 

 

6 Motion – Förbättringar av hemsidan 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Den befintliga informationen på hemsidan ska uppdateras dock kommer ingen mer information eller fler funktioner 

läggas till.  

 

7 Motion – Trädgårdsgrupp och byte av utemöbler 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Om intresse inom styrelsen finns kan denna samla in intressenter och eventuell starta en trädgårdsgrupp. Inköp av nya 

trädgårdsmöbler omfattas redan av Styrelsens befintliga mandat och kan genomföras i mån av utrymme av den befintliga budgeten 

för utemiljön men förslaget noteras.  

 

8 Motion – Kontakt med styrelsen och kommunikation mellan styrelsen och föreningens medlemmar 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Var tid sittande Styrelse bestämmer hur denna kommunicerar med sina medlemmar. Den befintliga informationen på 

hemsidan ska uppdateras. 

 

9 Motion – Återmontering av handtag till fönster i trappuppgångar 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Öppna fönster i trapphusen ökar värmeförbrukningen samt risken för att skadedjur kommer in.. 

  

10 Motion – Installation av fönster i källarutrymmen och övriga lokaler 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Styrelsen har redan mandat att byta samtliga fönster enligt beslut från föregående föreningsstämma. Dock är det inte är 

nödvändigt att byta ut fler fönster i dagsläget.  

 

11 Motion – Renovering av ytskikt i trapphus 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Renovering av trapphusen omfattas redan inom Styrelsens löpande förvaltningsuppdrag och behöver således inte 

ytterligare mandat från föreningsstämman. Det är upp till den sittande styrelse att besluta om när denna underhållsåtgärd ska 

prioriteras och implementeras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 Motion – Sammanställning och lägesrapport 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Arbetet tillsammans med revisorn sammanställs i årsredovisningen vilket är en lägesrapport över föreningens 

ekonomiska ställning. Korrespondens och övrigt material som delas med revisorn kommer inte att lämnas ut till allmänheten.   

 

13 Motion – Utelämnande av uppgifter från styrelsen avseende föreningens nybyggda bostadsrätter  

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Förhållandet mellan respektive medlem och föreningen är mellan parterna och ska inte delas ut till andra medlemmar. 

Styrelsen anser att föreningen inte behöver redovisa ombyggnationen mer detaljerat än vad som framgår i årsredovisningarna samt 

att den ekonomiska planen inte behöver uppdateras.   

 

14 Motion – Granskning av Storholmen Förvaltning 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen anser inte att Storholmen behöver granskas. 

 

15 Motion – Granskning av nuvarande styrelsen  

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen anser inte att det finns något syfte med att lägga tid och resurser på en extern granskning.  

 

16 Motion – Byte av fastighetsförvaltningsbolag 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen har ej för avsikt att byta förvaltningsbolag.  

 

17 Motion – Granskning av tidigare styrelse 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen anser att det inte finns något som tyder på att de tidigare styrelserna behöver granskas.  

 

18 Motion – Ny stadga: En medlems rätt 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Förslaget finns redan med i föreningens stadgar och antogs av föreningsstämman 2019-05-27. 

 

19 Motion – Hantering av felanmälan 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Arvodet till Styrelsen för 2020 beslutas under § 13 – Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.  

 

20 Motion – Portkoder  

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Det finns ingen anledning att boende i föreningen ska ha tillgång till något annat trapphus än sitt egna.  

 

21 Motion – Återplantering  

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Återplantering är ej aktuellt och styrelsen kommer inte undersöka saken vidare. 

 

22 Motion – Obligatorisk redovisning i ÅR och stämmoprotokoll av all andrahandsupplåtelse 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: En eventuell andrahandsuthyrning är mellan den boende och föreningen och information om detta kommer inte att 

delas ut till allmänheten.  

 

23 Motion – Styrelsen har juridiskt ansvar för webbsidan 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Styrelsen ska se över och uppdatera informationen som ligger uppe på hemsidan. 

 

24 Motion – Stadgeändring – ordet ”åligger” 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen anser inte att det är nödvändigt att ändra de tillägg till de nuvarande stadgarna som föreningsstämman redan 

har godkänt. 

 

 

 

 

 



 

25 Motion – Felinstallerade köksfläktar och igentäckta ventilationsöppningar 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: OVK kommer att genomföras under året och eventuella åtgärder för att erhålla en godkänd OVK i samband med detta 

kommer att utföras. I övrigt ligger det inre underhållsansvaret på respektive medlem och kommer inte att belasta föreningen.  

 

26 Motion – Maskopi mellan medlem och styrelsen – grundlig granskning 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Andrahandsuthyrningarna protokollförs och redovisas redan till revisorn och Styrelsens anser inte att en ytterligare 

granskning av detta är nödvändig. 

 

27 Motion – Obligatorisk ettårig karenstid för övergång mellan styrelse och valberedning 

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen anser inte att förslaget är nödvändigt. 

 

28 Motion – Återinsätta aukt. Revisor Johan Wall som styrelsen de facto avsatt 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Beslutas under § 16 – Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter. 

 

29 Motion – Anläggande av P-platser  

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Styrelsen har redan övervägt detta dock kommer det inte vara aktuellt under de nästkommande åren.  

 

30 Motion – Särskild granskning av föregående styrelsens ombildning av lokaler samt passivitet i 

störningsärende  

Styrelsens yrkande: Avslag 

Motivering: Styrelsen anser inte att en extern granskning av ombildningen eller ett ärende som redan har avslutas är nödvändig. 

 

31 Motion – Styrelsens språkpolitik – principerna om likabehandling och icke-diskriminering  

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Var tid sittande Styrelse bestämmer hur denna kommunicerar med sina medlemmar och anser inte att det är ett 

problem med att i förekommande fall även kommunicera på engelska.  

 

32 Motion – Ordförandens inkompetenta ärendehantering utgör ett boendemiljöproblem 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Beslutas under § 15 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

 

33 Motion – Ordförandens aggressiva beteende utgör ett boendemiljöproblem 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Beslutas under § 15 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

 

34 Motion – Förslumningen och cigarettfimpseländet 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Det är upp till var person som vistas i området att inte skräpa ner. 

 

35 Motion – Styrelsens undermåliga kommunikationssätt – Använd brevinkast resp. anslagstavlor 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Var tid sittande Styrelse bestämmer hur denna kommunicerar med sina medlemmar och nuvarande Styrelse anser att 

anslå information i trappuppgångarna är lämpligt. 

 

36 Motion – Barnsäkerhet och skadeståndskrav 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad  

Motivering: Det finns inga planer på att byta ut fönster inom förskolans lokal. Gungan utnyttjas sannolikt av väldigt få personer och 

Styrelsen ser ingen anledning till att den ska vara kvar.  

 

37 Motion – Hyresgäst som överutnyttjar och ofredar i tvättstugan 

Styrelsens yrkande: Anses besvarad 

Motivering: Det framgår inte vem detta gäller men oavsett skulle en avhysning inte bli aktuell. I övrigt har Styrelsen redan mandat 

att införskaffa fler tvättkorgar och behöver inte ytterligare mandat från föreningsstämman men önskemålet är noterat. 

 

 

 


