
Protokoll fört vid årsmötet för föreningen 

Kollektivhus Nu den 13 mars 2021  

via Zoom 

 
 

 

 

Närvarande: se bifogad deltagarförteckning tillika röstlängd 

 

 

1. Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Ulrika Egerö öppnade mötet. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till mötesordförande valdes Freddy Grip. 

Till mötessekreterare valdes Ulrika Egerö. 

 

3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare  

Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Carina Hansson och 

Anna Neovius. 

 

4. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes till 29 närvarande varav 22 med rösträtt. 

 

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  

Mötet förklarades behörigt utlyst.  

 

6. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Ordförande Ulrika Egerö föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 

8. Ekonomisk berättelse 

Kassören Birgitta Nordström föredrog den ekonomiska berättelsen.  

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

 



9. Revisorernas berättelse  

Revisor Rolf Ericson föredrog revisionsberättelsen. 

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

10. Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet  

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

 

11. Val av styrelse: ordförande, kassör och övriga 

ledamöter 

Till ordförande valdes Ulrika Egerö 

Till kassör valdes Rolf Ericson 

Till övriga ledamöter valdes Mats Holmström, Ann Mari Engel, Eva 

Merthel Högberg och Linnea Wesslund. 

Till suppleant valdes Johanna Blomberg. 

 

12. Val av två revisorer  

Till revisorer valdes Torsten Seth och Birgitta Nordström. 

 

13. Val av valberedning  

Till valberedning valdes Anita Nilsson (sammankallande), Anita Persson 

och Anne Rapinoja till valberedning.  

 

15. Fastställande av verksamhetsplan  

Ann Mari Engel föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bertil Egerö föreslog att punkt 14 läggs mycket högt i planen, med tanke 

på hur svårt Covid 19 drabbat många ensamboende.  

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen med ändringen att 

punkt 14 ska läggas mycket högt i planen.  

  

16. Fastställande av budgetram för det kommande året  

Kassör Birgitta Nordström föredrog styrelsens förslag till budgetram.  

Mötet beslutade att fastställa budgetramen.  

 

17. Fastställande av medlemsavgifter för 2022 

Medlemsavgifterna för 2020 fastställdes till 200 kr/år för föreningar med 

färre än 10 lägenheter, 350 kr/år för föreningar med färre än 10-19 



lägenheter, 500 kronor för föreningar med 20-39 lägenheter och 650 kr 

för föreningar med fler än 40 lägenheter, 200 kr för föreningar för byg-

gande av kollektivhus samt att föreningar för byggande av kollektivhus 

som också är medlemmar i Föreningen för byggemenskaper endast 

behöver betala medlemsavgift i den ena av föreningarna. 

 

19. Mötets avslutande  

Mötesordförande Freddy Grip avslutade mötet. 

 

 

 

Sekreterare Justeras 

 

 

 

 

Ulrika Egerö Carina Hansson Anna Neovius

  

 


