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 Protokoll 220303 Årsmöte 
 Plats: Interna�onella engelska gymnasiet, Allhelgonagatan 4 

 1. Årsmötet öppnas av Tina Chris�na Johansson 

 2. Fastställande av röstlängd för mötet: 51st medlemmar deltog 

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 ordförande Rolf Gellstrup & sekreterare Kenneth Lexberg 

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Margret Marcko & Eva Adolfsson 

 5. Frågan om mötet har utlyst på rä� sä� 
 22-01-25 anslogs ”Det är snart dags för RHI:s årsmöte” 
 22-02-16 anslogs ”Kallelse dagordning” ”Kallelse med info om var inkl. karta” 
 & ” Info om busstransport” 
 på samtliga RHI anslagstavlor hus 101 -109 & i RHI-rummet & Biblioteket 

 6. Dagordning fastställd 

 7. Framläggande av årsredovisning 
 Verksamhetsberä�elsen redovisades av Tina Johansson. Vissa fel förekom och årsmötet 
 godkände justeringarna. Korrekt verksamhetsberä�else sä�s upp på anslagstavlorna och i RHI 
 pärmen. 

 Resultat och Balansräkning redovisades av Arne Johansson. 

 8. Revisionsberä�else lästes upp av mötesordföranden. 

 9. a) Fastställande av resultat- och balansräkningen 

 b) Beslut om årets resultat. Vinsten överföres i ny räkning. 

 c) Årsmötet gav ansvarsfrihet för styrelsen för den �d som revisionen avser 

 10. Fastställande av medlemsavgi�er 
 Noll kronor 

 11. Fastställande av antal styrelseledamöter. Sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. 

 12. Fastställande av ersä�ningar 13,500 kronor 
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 13. Val av ordförande i föreningen för en �d av 1 år 
 Tina Chris�na Johansson 

 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en �d av 1år eller 2 år 
 Ledamöter 2 år: Pia-Nisell-Kjebon, Karin Strömberg & Krisse Hedlund 
 Ledamöter 1 år: Eva Adolfsson & Ylva Löfstrand 
 Suppleanter 1 år: Margareta Daram, Lillemor Rosengren, Kers�n Hagström & Bo Lindgren 

 15. Val av revisor. Anders Runelund för en �d av e� år. 

 16. Val av valberedning: Fanns inget förslag 
 Styrelsen kommer arbeta för a� få �ll en valberedning 

 17. Behandling av styrelsens förslag och i rä� �d inkomna mo�oner 
 Inkomna mo�oner 3st som styrelsen har besvarat, inlämnad person är nöjd med svaret, 
 mo�onerna finns arkiverade i RHI pärmen i RHI rummet 

 18. Övriga frågor 

 •  Önskemål om tvä�stuga i alla hus i samband med ombyggnaden 
 •  Hyresraba� för hyresgäster i 101:an mot gården och bygget, pga. störning 
 •  Informa�on e�erfrågas av hyresgäster i 101:an ang. ombyggnaden 
 •  Hjärtstartare, olika åsikter både för & emot 
 •  Skyddsrum var finns dom? borde anslå info i husen 
 •  EL ingår nu i hyran, hur regleras det e�er ombyggnaden, vore det inte bä�ra a� elen 

 ingår även framöver 
 •  Basarpengar lämnade �ll Blomsterfonden var är RH:s del? 

 2020: 12,000 kronor & 2021: 5,000 kronor 

 Dessa punkter kommer a� tas upp på kommande Bogruppsmöte med Blomsterfonden 
 220420 

 19. Årsmötet avslutas 

 Sekreterare Kenneth Lexberg  Årsmötesordförande Rolf Gellstrup 

 Protokolljusterare Eva Adolfsson  Protokolljusterare Margret Marcko 


