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Föreningsstämma 2018 
Torsdagen den 15 november hölls ordinarie stämma i Majornakyrkan vid Chapmans 
torg. 
 
Årsredovisningen för 2017/2018 godkändes. Särskilt noterades att den 5 – 6-
procentiga höjning av årsavgiften som tidigare aviserats inte behöver tas ut nu från 
årsskiftet. Istället planeras en mindre höjning från juli 2019. 
 
Stämman behandlade 14 motioner. För 13 av dem bifölls styrelsens förslag till beslut. 
Den fjortonde handlar främst om halogenlampor i de spotlights som många låtit mon-
tera i dusch-/badrummen i samband med stambytet. Styrelsen tyckte att detta var en 
fråga mellan medlemmarna och entreprenören, men stämman tyckte (efter votering) 
att styrelsen ändå skulle undersöka saken. 
 
Till ny styrelse utsågs: Michael Alvander, Eva Andersson, Lena Björneld, Linda Ca-
raza (nyval), Dan Öjvind Gasstorp, Reza Ghasemi, Marina Ghersetti, Bosse 
Hermansson och Lisa Stevik (nyval). HSB har utsett Klas Sjödell till sin (nya) repre-
sentant i styrelsen. 
 
Den 3 december kommer den nya styrelsen att konstituera sig. Anslag med namn 
och funktion sätts därefter upp i trapphusen. 
 
Mats Lindqvist utsågs till revisor med Gunilla Edin som suppleant. HSB Riksförbund 
kommer dessutom att utse en revisor. 
 
Till valberedning utsågs Katja Finger, ordförande, Patrik Nordin och Anahid Kahneie. 
 
Luciafest 
ordnas i föreningens regi på Hotell Kusten, Kustgatan 10, på Luciadagen den 13 de-
cember klockan 18.00. Förutom julmust, läsk och pepparkakor, fiskdamm och 
småtrevligheter får vi besök av ett luciatåg från Brunnsboskolans musikklasser.  
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Festblåsan 
(festlokal med övernattningsmöjligheter) behöver snart inte användas som evakue-
ringsboende och liknande, utan förhoppningsvis kan den på sedvanligt sätt hyras ut 
per natt till medlemmarna med början i juletid. Mer information kommer i december-
bulletinen.  
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