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Protokoll för årsmöte 2018 

Verksamhetsår 2017-01-01-2017-12-31 

 

 

Årsmöte med Råckstahyresgästernas Intresseförening 

 

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018,  kl. 19.00 - 20.30 

 

Plats: Råcksta krog, Multrågatan 54, Råcksta 
 

 

01. Årsmötets öppnande: 

 RHI:s ordförande Thomas Eriksson hälsade alla medlemmar och hyresgäster hjärtligt 

välkomna och öppnade mötet. 

  

02. Val av ordförande vid årsmöte 

 Som ordförande för årsmötet valdes Thomas Eriksson. 

 

03. Val av sekreterare 

 Som sekreterare för årsmötet valdes Susanna Eriksson. 

 

04. Godkännande av dagordning 

 Årsmötet beslöt att godkänna dagordningen efter en ändring att lägga in en ytterligare punkt 

vid namn RHI:s framtid som punkt nr. 08, efter val av justeringsmän av protokollet och 

sedan ta verksamhetsberättelsen som punkt 09. 

 

05. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 Röstlängden upprättades och godkändes av årsmötet. 

 

06.      Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 
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 Årsmötet hade utlysts i tid, senast 14 dagar innan årsmötet.   

 

 

07. Val av justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden 

 justera protokollet tillika rösträknare 

 Årsmötet utsåg Alexandra Eriksson och Birgitta Jädestam till justeringsmän av protokollet. 

Birgitta Jädestam har dock meddelat efter mötet att hon inte kan justera protokollet och 

ersätts istället av TaunoTolonen. 

 

08.     RHI:s framtid 

Ordförande Thomas diskuterade på årsmötet om RHI:s framtid och att antalet medlemmar 

minskar. På mötet bestämde stämman att RHI ska fortsätta via handuppräckning, där 

11 medlemmar röstade ja i majoritet. Ordförande kom då med ett förslag om att 

bestämma ett antal och en röstning genomfördes. Om antalet medlemmar går ner till 

100 medlemmar bestämde årsmötet att då är det dags att lägga ner RHI. Till dess 

fortsätter styrelsens och verksamhetens arbete.  

 

 

09. Verksamhetsberättelse 

 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Thomas Eriksson. 

 

 Aktiviteter  
- RHI har haft två trivselkvällar för medlemmarna, under 2017, en i Råcksta den 6 

september och en i Söderberga den 13 september. Detta var populärt bland 

medlemmarna. 

- RHI har också haft två förvaltarmöten vardera med Wallenstam och 

Arbetarebostadsfonden under 2017. 

 

 

10. Revisionsberättelse 

 Sekreteraren Susanna Eriksson läste upp revisionsberättelsen för 2017-01-01-2017-12-31. 

Revisionsberättelsen yrkade för att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  

  

  

  

11. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 Resultat- och balansräkning gicks igenom och mötet godkände den framlagda resultat- och 

balansräkningen. 

 

 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet 

 Årsmötet beslutade att följa revisorernas rekommendation och beviljade 

styrelseledamöterna full ansvarsfrihet för förvaltningen under 

 verksamhetsåret 2017-01-01- 2017-12-31. 
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13. Beslut om disposition av uppkommen vinst eller täckande 

 av förlust 

 Årets verksamhet visade en vinst med ett överskott på 155 857 kr. Årsmötet följde 

styrelsens förslag lägga in detta in i balansräkningen för år 2018.  

   

   

14. Beslut av medlemsavgift samt fastställande av budget 

Årsmötet beslöt att kvarhålla en oförändrad medlemsavgift på 150 kr per år. 

Budgeten för 2018 gick igenom och godkändes av årsmötet. 

 

15. Beslut om arvoden 

 Beslut om styrelsens arvoden godkändes. 

 

16. Förslag från medlemmar 

 Inga förslag har skickats in innan årsmötet och därför tas förslagen från medlemmar upp 

under övriga frågor. 

  

17. Val av styrelse (ordförande, 2 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter). 

 

  

 
Följande personer föreslogs ingå i styrelsen: 

 

 Val av ordförande 

 Thomas Eriksson – omval som ordförande – vald för ett år 2018-2019. 

    

 Val av ordinarie ledamöter: 

  

 Agnes Cecilia - Ehrensdotter – omval som ledamot på två år, 2018-2020. 

 Susanna Eriksson – nyval som ledamot i styrelsen på två för 2018-2020. 

Ingen suppleant till styrelsen valdes på mötet. 

 

 Årsmötet godkände förslagen. 

 

  
 

18. Val av revisor och revisorssuppleant 

 Staffan Lindqvist fortsätter som revisor, 2017 – 2019. Ingen revisor suppleant valdes på 

årsmötet.  

 

Årsmötet godkände förslaget 

 

 

19. Val av valberedning 
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 Årsmötet godkände att RHI:s styrelse sköter valberedningen. 

 

 

20. Årsmötets avslutande 

 Ordförande Thomas Eriksson avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 
 

   
 

  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

…………………………............. ……………………………… 

Susanna Eriksson Thomas Eriksson 

 

 

 

 

Justeras av 

 

 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………. 

Tauno Tolonen  Alexandra Eriksson  

 
 


