
Punkt 6. Anledning för extra årsstämma 
 

1. Eftersom årsstämman valde att lämna en styrelsepost tom och styrelsen varnade att i och 

med detta kunde inte styrelsen tillsätta en kassör skulle styrelsen återkomma på en 

extrastämma om hur detta löstes. Styrelsen har efter överläggningar med Charlott Viberg 

(föregående kassör) ett förslag på att hon fortsätter att sköta föreningens ekonomi året ut 

för det arvode som finns budgeterat för kassören. Charlott ingår dock inte i styrelsen.  

 

Styrelsen anser att detta är det absolut enklaste och billigaste alternativet för föreningen då 

att ta in en extern redovisningsbyrå skulle kosta betydligt mer pengar. 

 

2. På ordinarie årsstämma röstade stämman igenom ett byte av garageportar. Detta byte är i 

full gång och fungerar bra, men styrelsen glömde att informera om att i och med bytet 

kommer även byte av tändningsarmaturen ske. Garagen kommer nu tändas med hjälp av 

rörelsedetektor. Detta då de nya garageportarnas bredd gör det omöjligt att ha kvar 

tändningsarmaturen innanför dörren på ett sätt där alla i föreningen skulle nå den och att 

sätta armaturen längst in i garaget vore dåligt när det är mörkt ute. Denna åtgärd ryms i det 

låneutrymme som årsstämman beslutade om. Styrelsen ber om ursäkt att detta inte 

informerades om i och med årsstämman. 

 

3. Eftersom oklarheter om garageportsmotorer uppkom på den ordinarie stämman har 

styrelsen kallat till en extrastämma för att reda ut denna punkt och fatta ett beslut. Styrelsen 

har efter noga utredningsarbete kommit fram till att medlem kan installera en egen motor 

och ge den service enligt intervall som är för motorn. Medlemmen som har motorn behöver 

dock skriva under ett avtal med föreningen om att den äger motor och står för 

serviceansvaret. Beslutet beskrivs i punkt 7. 

 

4. Föreningens avtal med Ownit går ut och föreningen har fått ett erbjudande om att förlänga 

det för 0 kr. Beslutet beskrivs i punkt 7. 

 


