
Intresseföreningen Krusboda Torg 
Protokoll från årsstämman 2021 

 

Datum, tid och plats: 2021-04-28 Kl.19.45-20.15 

 

1. Stämmans öppnande 

Ordförande Roger Hellstrand öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Roger Hellstrand valdes till ordförande och Anna Andersson till sekreterare.  

 

4 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Beslöts att stämman var behörigt utlyst.  

 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare 

Jan Söderström och Henrik Harju 

 

6. Justering av röstlängd 

5 st röstberättigade, inkl.  fullmakter 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

Lades med godkännande till handlingarna. 

 

8. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse med godkännande lades till handlingarna. 

Årets resultat föres till ny räkning. 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2020 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

10. Motioner från medlemmarna och/eller framställningar från styrelsen 

 Inga motioner har inkommit och inga framställningar från styrelsen finns. 

 

11. Ersättning till styrelse och revisorer 

Godkännes. 

 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Förslaget godkännes. Årsavgift 1150 kr. Höjning med 50 kr från 2020. 

Tyresö Bostäder AB   86400   
Nyttjande/underhåll av grovsoprum  25 000   
Nyttjande/underhåll av miljöhuset  25 000   
Retursopor    36 400  

 



13.  Val av styrelse 

Ordförande - Roger Hellstrand 

Ord.ledamot  

Roger Hellstrand (omval 2 år) 

Marie Påhlman (omval 2år)     

Anna Andersson (1 år kvar) 

Carina Olsson (omval 2 år)     

Henrik Harju (Nyval 2 år) 

Suppleant        

Marco Papa  (Nyval 2 år) 

Jerry Lindroth (Nyval 2 år) 

 

14. Val av revisorer 

Anna Åhlander och Björn Persson valdes som ordinarie på 1 år. Staffan Sjöholm valdes som 

suppleant på 1 år. 

 

15. Val av valberedning 

Ingen valberedning 

 

16. Övriga frågor 

Förslag att vi informerar boende om att vi kommer införa böter om man ställer in material som 

inte ska vara i grovsoprummet. 

Förslag att vi beställer tömning av kartongkärl två gånger i veckan. 

Ny lagstiftning kommer införas när det häller sophantering och förslag att styrelsen väntar med 

större förändringar och följer vad den nya lagstiftningen innebär för vårt miljöhus. 

 
 

 


