
ffi Hyresgdstforeningen

Protokollet fcirt 6rsmrite i Hyresgdstfrireningen Nyndshamn

Datum: 202L-03-27

Tid: 13:00-13:29

PIats: Microsoft Teams

NHrvarande

R<istberittigande

Jonas Carlsson

Ulla Carlsson

Tony Nicander

Jan-Erik Bjorkman

Ann-Charlotte Lilja

Bertil Flodin

Hans Ringdahl

Tuula Forsius

Gdster

ViviOlofsson

6vriga

Terje Gunnarson, ordftirande

Linnea Ytterberg, funktionii r

Cecilia Brodin, funktiondr

lngela Mann Asplund, funkt-
iondr

1. Mtitets tippnande

Jonas Carlsson 6ppnande och hiilsade vdlkommen till detta digitala 6rsmote.

Om jag for ett 6r sedan skulle har sagt att niista irsmote blir digitalt hade m6nga skrattat 6t mig. Minga si-
ger att 2020 blev ett forlorat 5r, men ocks6 ett digitalt 6r det vi faktiskt blev tvungna att digitalisera.

Ndr vi i bdrjan av mars 2020 avslutade irsmdte sig jag fram emot ett 5r med mycket verksamhet och minga
moten i foreningens 105 5r. Men si blev det inte utan vi fick stdlla om till digitalt och hitta andrakisningar att
for trdffas.

lnte trodde jag2O20 skulle bli ett 5r ddr vi bara trdffades fysisk for att ta avsked av n6gon. Jag har strukit fler
i adressboken under det gSngna Sret dn lagt till nya. Ddrfdr villjag att vi nu mins dem som liimnat oss med en

studs tystnad.........

Med detta fir jag forklara 6rsmotet cippnat

2. Faststdllande av

a) rtistldngd

Mdtet beslutade att avprickningslista ska utgora rcistldngden.

b) information nomineringstid

Nomineringstiden har enligt stadgarna fcir Hyresgdstforeningen gStt ut 1,4 dagar innan mdtes oppnande.

3. Friga om kallelse till mtitet beh6rigen skett

Kallelse till m6tet har skett vi Hem & Hyra nr 2 vilket enligt stadgarna dr korrekt.
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4. Val av mtitesledning

a) ordftirande

Valdes Terje Gunnarsson

b) sekreterare

Valdes Jonas Carlsson

c) tvi protokolljusterare tillika rtistriiknare

Valdes Hans Ringdahl och Ann-Charlotte Lilja

5. Ftiredragning av styrelsens berdttelser ti5r 2O2O

a) verksamhetsberdttelse

Terje Gunnarsson fordrog verksamhetsberiittelsen och avslutade med att ldsa slutordet, varefter den la-
des till handlingarna.

b) ekonomiskberdttelse

Terje Gunnarsson fcirdrog ekonomiska berdttelsen, varefter den lades till handlingarna. Jonas Carlsson
kommenterade att det inte varit billigt att stiilla om verksamhet efter Corona

6. Revisorernas berdttelse 2020

Revisorensberdttelse foredrog av Terje Gunnarson, varefter den lades till handlingarna

7. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen 2O2O

M6tet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for den tidrevisionen omfattar.

8. Beslut om arvode till styrelse och revisorer:

Beslut om arvode till styrelsen och revisorer

- att besluta att det inte ska utgi nSgot arvode till styrelsen

- att arvode om totalt 2000,00 kr att fordelas mellan revisorerna eller forlorad arbetsfortjdnst.

9. Beslut om antalet ledamtiter och ersdttare i styrelsen

Motet beslutar att styrelsen ska best6 av 5 ledam6ter

10. Val av styrelse:

a) Val av ordftirande tvd 6r

Motet valde Jonas Carlsson till ordforande pi tvd 5r
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b) 2 ledamot ftir tvi 6r

Valde m<itet:

Tuula Forsius tvi 6r

Valda 2020 pi tvi 5r

Jan-Erik Bjorkman

Tony Nicander tvi 6r

Birgitta Wiberg ett 6r

11. Val av revisorer

a) 1- ordinarie revisorer for ett alternativt tvi 6r

Valde mcitet:

Vald 2020 pi tva 5r

Pontus Svanstr6m - omval tv6 6r Ann-Charlotte Lilja

L2.Val av 3 Iedamtiter och 2 ersdttare till region Stockholms fullmdktige ftir ett ir
Valde mtitet:

Ordinarie - ett 5r

Ftirslag

Jonas Carlsson - omval

Jan-Erik Bjorkman - nyval

Tony Nicander - omval

Ersfittare i turordning - ett 5r

Fdrslag

Tuula Forsius - omval

Birgitta Wiberg - nyval

13. Val av ftirhandlingsdelegation AB Nyndshamnsbostdder

a) beslut om antal ledamtiter och ersiittare

b) val av ledamtiter, max 1 per LH-omride ftir ett 6r

clval av ersdttare, max 1 per LH-omride ftir ett ir
Motet beslutad: A-qg

c) 1 ledamtiter ftir ett ir
Valde motet:
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En ordinarie och en ersdttare fr6n varje lokal Hyresgiistforening inom AB Nyndshamnsbostiider samt
en fr6n Hyresgdstfdreningen Nyniishamn

o D6 Lokala Hyresgdstf6reningar inte kunna genomfdra sina Srsm<ite p.g.a. covid-19 f6rsl6r vi

att Hyresgdstforeningen Nyniishamn fir uppdrag att ut se ledamoter och ersiittare ndr de ir
genomforda.

o Att ge Hyresgdstfdreningen Nyniishamn i uppdrag att fylla vakanta platser

14. Val av ftirhandlingsrid ftir ett ir
a) Beslut om antal ledamtiter och ersiittare

b) val av ledamtiter, max 1 per LH-omride ftir ett 5r

c) val av 3 ledamtiter tillftirhandlingsridets arbetsutskott ftir ett 6r (varav en ftireningsstyrelse)

Mote beslutade:

En fr6n varje privat lokal Hyresgiistfdrening samt husombud och en frin Hyresgdstforeningen Nynds-

hamn

o D5 Lokala Hyresgdstfrireningar inte kunna genomf6ra sina Srsmote p.g.a. covid-19 fdrslSr vi

att Hyresgdstforeningen Nyniishamn fir uppdrag att ut se ledam6ter och ersdttare ndr de dr

genomforda.

o Att ge Hyresgdstforeningen Nyndshamn i uppdrag att fylla vakanta platser

15. Valav husombud

Mdtet valde:

Hans Ringdahl

ViviOlofsson

Pontus Svanstrdm

16. Val av valberedning

Motet valde:

Bertil Flodin, Loka la Hyresgdstforeningen
Toppstigen/Krokviigen - omval

Lokala Hyresgdstforeningen Balder 6stra

Lokala Hyresgiistforeningen Ba lder Ostra

Lokala Hyresgdstf6reningen Esto

Sammankallande

a Att ge Hyresgiistforeningen Nyndshamn i uppdrag att fylla vid behov

Hans Ringdahl, Lokala Hyresgdstforeningen
Balder-Ostra-omval

17. Motioner samt ftirslag frin styrelsen

Motet beslutade:

Faststdllande av motionstid 2022

- att faststilla motionstiden till enligt stadgarna 74 dagar innan Srsmtitet
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18. Avslutning

Terje Gunnarsson tackade fcir visat intresse och avslutade motet kl. 13.29

Bilagor:

Verksamhetsberdttelse 2020

Ekonomiskberdttelse 2021

Va lberedningens forslag

Vid protokollet

Jonas Carlsson

Justerare

Ann-Charlotte Lilja Hans Ringdahl
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VERKSAMHETSBE.
RATTELSE 2A2O
NR 105
Ett ir med Covid-19

HYRESGASTFONE N I N G EN NYNAS HAIVI N
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INLEDNING
Ndr vi nu sammanfattar 2O2O &rs verksamhet vill vi f6rst pAminna om att det dr det morkaste Sret i

foreningens 105 6riga historia. Ett 5r med CORONAI

T6neTINGSSTYRELSEN

OrdfiSrande

Jonas Carlsson
Vald 2019 p6 tv6 Ar

Vice ordftirande

Maud Pettersson
Avliden 2020-09

Sekreterare

Tony Nicander
Vald 2019 p6 tvA Ar

Ovriga ledamtiter

Jan-Erik Bjdrkman
Vald pd lvA Ar 2Q2O

Tuula Forsius
Vald pi tvA Ar 2019

Ersdttare ledamdter

Kim Thud6n
Avliden 2020-01

Fdrhandlingsansvariga AB NYnds'
hamnsbostdder

Jonas Carlsson

F ti rh andl i n g sansv ari ga P riv ata

Tuula Forsius

Valberedning

Bertil Flodin, sammankallande

Margareta Reinholdson

Hans Ringdahl

Revisorer

Ann-Charlott Lilja
Valdes 2020 9A tvA ir
Pontus Svanstrom
Valdes 2019 pA tvA 6r

FOreningsstyrelsen har under Aret trots den
p6g6ende pandemin haft lOpandet mOten'

Men det har handlat om att f6rs6ka h6lla
iging en n6dvdndig verksamhet utan fysisk
kontakt.

Under clet gAngna iret miste vi tvA av kol-
legorna, mer om det i slutiret

HYRESCASTTONCruII,IGEN REGTON STOCKHOLMS FULL.
MAKTIGE

Ordinarie

Jonas Carlsson
Maud Pettersson
Tony Nicander

Ersdttare i ftSliande turordning

1. Jan-Erik Bjdrkman

2. l-uula Forsius

HYRES ITIAIVI N D E N STOC KH O LM

Hyresgdstf6rettingen Nynishatnn har en
plats i Hyresndmnden. Fr6n den 1 januari
2005 dr Jonas Carlsson utsedd av Dom-
stolsverket till ledamot i hy'resndmnclen

Stockholm, forordnandet gdller till och med

utg6ngen 2022

(r
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PERSONAL
Bengt Lundstrom

Yasin Kayhan
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F6rhand lare Hyresgristforen i ngen N yniisham n (stationerad i

Stockholm)

Fdrhandlare Hyresgdstforeningen Nyndshamn (stationerad i

Stockholm)

UOTEru, KONFERENSER MM

Under 6ret har styrelsen genomfort.

11 st. Styrelsemdten

1 st. Styrelsekonferenser

1 st. Arsrndte

LH-konferenser

Ordfora ndekonferenser

FOrhandlingsdelegation AB
Nyndshamnsbostdder

0st
2st

4st

LOKALA HYRESGASTTONEruINGAR I NYNASHAMN

Esfo

Husombud
Pontus Svanstr6m

Heimdal

Ordf0rande
Jonas Carlsson

Humlan

Ordforande
Helene Fredriksson

Marsta

Ordforande
Kasperi Strand

Runtba

Ordforande
Ove Reinholdsson

Tal I M ej a n (Tal I h t5j den/M ej erivdgen)

Ordforande
Britt Brynjer

Toppstigen/Krokvdgen

Ordforande
Bertil Flodin [ill arsmote
Birgitta Wiberg frAn ArsmOte

Torgvdgen

Ordforande
lngrici Flink till Srsm0tet

Sorunda

Husombud
Kim Thud6n avliden 2020-01

S/699an

Ordforande
Andreas Rohnstr0m

Balder Ostra

Husombud
ViviOlofsson
Hans Ringdahl

Sldndan

Jeanette Wilny

Telegrafen

Vilande

Muskdten, privat

Ordforande
Veronica de Nero till Arsm6tet
Barbro Gard-Wihl6n frAn Arsrnotet

Bergsviigett privat

Vilande
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Nyndsstad Privat

Vilande

6smo & Sorunda Privat

Vilande

Ove Reinholds-
son

-l'herese tsorjesson

Tony Nicander

Ann-Char- Lilja
lott

Sidan 4 av B

Ledamot/Ordf6-
rande

Ledamot

TONNANDLINGSDELEGATION NYNASHAMN

1 april 2019

ordf6rande f6r den Forhandlingsdelegationen har varit.Jonas carlsson, F6reningsstyrelsen'

Hyresgdstforeningen Nyntisharnn Jonas carlsson Ledamovordforande

Lokaia Hyresgdstfclreningen Balder Hans Ringdahl Ledamot

Lokala Hyresgdstfdreningen Balder Vivi Olofsson Ersdttare

Lokala Hyresgdstforeningen Estd Pontus Svanstrem Ledamot

Lokala Hyresgdstfdreningerr Heim.dal Maud Pettersson l-edamot

LokalaHyresgistfclreningenMarstaChristerFribergErsdttare

Lokala Hyresgdstf6reningen Marsta Kasperi Strand Ledamot

LokalaHyresgdstf6reningenRumbaMargaretaReinho|ds-Ersdttareson

Lokala Hyresgdstfdreningen Rumba

Lokala Hyresgistfdreningen Sldggan

Lokala Hyresglistf6reningen Sliggan

Lokala Hyres giistforeni rrgen Toppsti gen/Krok-

vdgen

LokalaHyresgdstfdreningenT.oppstigen/Krok-BertilFlodinLedamot
vigen

Lokala Hyresgdstforeningen Torgviigen

Lokala Hyresgdstf6reningen Torgvdgen

1 april 2020

F6reningsstYrelsen

Ledamot

Ersdttare

Ledamot

Ersdttare

Flink Ordinarie

Magnusson Ersdttare

lngrid

\./era

Hans Ringdahl

Olofsson

Jonas Carlsson

Lokala l-lyresgSstfdreningen Balder

Lokala Hyresgistf6reningen Balder

6t

AA,

Vivi Ersdttare
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Lokala Hyresgistforeningen Est6

tekala-Hy+e€gaslf6rening€fi-Heimda I

Lokala Hyresgfr stfdreningen lvlarsta

Lokala Hyresgdstfdreiringen lt/larsta

Lokala Hyresgdstforeningen Rurmba

Pontus Svanstr6m

Maud Petterssen

Christer Friberg

Kasperi Strand

ltlargareta Reinholds-
son

Ordinarie

Ordina+ie

Ersiittare

Ordinarie

Ersdttare

Reinholds- Ordinarie
son

Ersdttare

Ordinarie

Ersiittare

Ordinarie

Lokala Hyresgdstfdreningen Rumba Ove

Lokala Hyresgdstforeningen Sldggan Therese Bdrjesson

Lokala Hyresgfistf6reningen Sldggan Tony Nicander

Lokala Hyresgiistf6reningen Toppstigen/Krok- Ann-Char- Lilja
lott

Lokala Hyresgiistfdreningen Toppstigen/Krok- Bertil Flodin
vdgen

LILLA FORHANDLINGSDELEGATION FOR AB NYNAS-
HAMNSBOSTADER
Yasin Kayhan Forhandlare/llyresgdstfdrenlngen Region Stockholm from. 2020-

07-01

Bengt Lunclstr6m Forhandlare/Hyresgdstf6renirrg;en Region Stockholm t.o.m. 2420-
06-30

Jonas Carlsson Ordinarie/Fdreningsstyrelsen

Tony Nicander Ordinarie/Fdrhandlingsdelegation
Maud Pettersson Ordinarie/Fdrhandlingsdelegation till 2021-09

ALLMANNYTTIGA ToNHENDLINGARNA . AB NYNAS-
HAMNBOSTADER OCH NYNASHAMNS EXPLOATERINGS
AB

Hyresfdrhandlingar med AB Nyrrtistramrrs-
bostdder slutade drren detta 6r rned en hy-
reshojning pi 2,'lo/o frAn 1 april.

Detta var mojligt di bostadsbolaget visar
ett mycket gott resultat.

0/
A-CL
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BO I N F LYTA N D EVE RKSA. M H ETE N

Nir det gdller boinflytandet har allt legat
nere under 6ret.

ldag har vi avtal med foljande bolag:

AB Nyndshamnsbostdder

Balder Osmo

Amsten

SAMARBETSKOMMITTER
Jonas Carlsson
Maud Pettersson

Jan-Erik BjOrkman

Ordinarie
Ordinarie tiil 2020-09

Ordinarie frAn ?-O2O-1 0

PRTVATA FORHAN DLI NGSRAD ET HYRESCASTTONE.
NINGEN NYNASHAMN

Hyresgdstforeningen Nyndshamn Tuula Forsius

Lokala Hyresgdstforeningen MuskotenG6ran Hanruing-KriAk

Lokala Hyresgdstf6reningen Humlan HeleneFredriksson

070-697 27 44 & EXPEDITION

Under det Ar som har gitt harmedlemnrar i

Hyresgdstforeningen kunnat kontakta oss
p6 teleforr 070 697 27 44.

Vad gdller expeditionen har den varit ner
stiingt sedatr den 12 mars.

I slutet av 6rret investerade vi i utrustning
sorn gdr att vi kan ldmna ut saker utan att

vara fysiskt pA plats. Detta innebiir att tri

inte lfrngre kommer ha 6ppet efter bokning
d5 detta inte har efterfrigats.

AnsrrlrorET

7 mars 2020 genomf6rde vi Arsrnote i Ll-l-
lokalen, Estovdgen 2 ddr en ny styrelse
valdes.

Giist pA mdte var Terje Gtrnnarson sorn
var tillika mdtesordf6rande.

Arsnrdto=t lopte utan problem.

Det vi inte visste dA var att det blev
6rets sista fysiska mote

A-cv
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VE RKSAM I-I ETS KO N F EREN S

lnstiilld p.g a Covid-19

LH.KONFERENS

lnstdlld P.g.a. Covid-1 9

ORDFORANDEKONFERENS

Vi har genomf6rde tvA under viren i form

,u i"rJfonkonferens. Ovriga stdlldes in

p.g.a.Covid-19

ABF SODERT6Nru

lnstilld P.g.a. Covid-1 9

ORDFORANDES SLUTORD

Ndr jag skrev slutordet till fdrenitrgens

iO+,,i ierksamhetsberdttelse i histo.rierr'

r',oiirg i medier att man hittat ett nytt virus i

Kina Covid-19.

lnte visste jag di att det skutle bli det mdrk-

;;i;;;;il ioieninsens 105 sriga historia

Ett ir ddir jag fAtt ta bort personer ur nrin

adressbok som aldrig tidigare'

Det hela bdrjade i sltrtet av januari di vi
"rittu 

o.attaren i fdreningsstyrelse.n Kirt

i'nrJe" hastigt. lnte visste vi di att detta

bara var bdrjan.

6 mars tog vi ett sista farvdl av Kim i So-

Irno, kvi[, och jag, Maud och Tony lirste

varsin text vid begravningen'

Dagerr efter den 7 mars genomf6rd? Yi:o-
;"r"t,; io r rt y re s g a stf 6 re n i n g e n lrl y n ii s h a m n

;:li*i. iiaoie f'rJr vi en nv vilberedning oclr

ny revisor.

10 mars samlades den ny valda styrelsen

tiil *".t1itrering, full med hopp och .fram-
iio.i.. vi s6g fiam emot att b6rja jobba f6r

att bli flera.

11 mars reste jag tiil Gotland f6r. att vara

"taio[^,1" 
pA'dJras irrsmdte' inte-visste

l";';a ;[;eita st<utte bli mitt sista fvsiska

m6te 2020.

12 mars vaknade jag med informationen

om Covici-19 var eit ial<tum och rdtt snafi

inser 1ag att nu giiler det att bromsa'

dr/Aco-. ffi



Jag fattade omgierrde beslut att st;illa in all
verksamhet, men inte visste jag da att det
skulle bli hela Aret.

Rdtt snart kunde jag konstatera att vi beho-
ver ordna si att cle lokala tlyresgiistfdre-
ningarna, skuile kunna ha mete. Vilket vi
gjorde genom att skaffa en telefonkonfe-
rens som kunde anvitndas utan l<ostiraC.

Denna tjdnst var mycket efterfrigad i bcr-
jan.

En olycka kommer sdllan ensam brukar
man ju sdga, ndr Covici-19 hiirjade som
mest i vArt land undeir vdren n6des jag av
beskedet att min rrice ordfiirande Jvlaucl

Pettersson, drabbads av en sjukdom cidr
prognosen inte var s;i lysande

Urrder som!"naren och tidig hdst forvdrras
Mauds ldge och det var nringa linga kvdl-
lar och ndtter i osiikerhet.

Men pA kvdllen den 12 september korn det
samtal vi fruktat men intterst inne forstod
skulle komma. Det var med stor sorg jag
fick meddela att [r4aud l;imnat oss.

Fdreningerr miste sin vice orclf6rande se-
dan 16 ir, styrelsen .miste en kir kollega
och vdn. [tIina ord reicker inte till att beskriva
vad Maud betytt fdi- foreningen.

rdf6rande

Sidan B av B

I enlighet med iVlauds onskatr h6li jag den
16 oktober tillsammans nted tidigare t.f. kyr-
kolrerde i Nyniisharnn Louise Linder be-
gravning i Nyrrdsharnns kyrka. Om inte det
varit Ccrt>tta hade nog kyrkan varit full till
sista plats. NIu var den fuil till de 50 som di
fick ndrvara.

Nu stir vi infor" en stor utmaning att hitta ny
motivation att fortsdtta foreningens arbete.

I skrivande stund ringer landes samtliga
kyrkklockor for alla som avliciit i Covid-19.
Det dr en annorlurtda nydrskvdll, att inte om
n6gra titnmar fi fira in ett nytt 6r med vdn-
ner. Vi kan glddja oss att man pA rekordtid
fatt frarn ett vaccin som pA annandag ju!

Lrdrjat anvdndas.

Min f6rhoppning dr att ndr latrdes kyrko-
klockor rirtger fdr en andra ging denna
kvdll, ringer in ett Ar som ska bli biittre dn
det som dr" pdr vdg att ta slut nu,

Jag vill till -qist skicka en hdlsning tillsamliga
fdrtroendevalda och rnedlenrmar det gtiller
att hilla ut nu.

Tvdtta hdnderna, hillavstAnd och vacci-
nera dig inte fdr din skull utan f6r de som
inte skulle klara Covid-19.

Nynishanrn 2020-12-31 kl 18.09

'[uula Forsius
Ledamot

Tony Nicander
Ledamot

Bjdrkman
edamot
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Revisionsberdttelse

Till irsmotet for Hyresgdstforeningen Nyndshamn

Vi har granskat verksamhetsberdttelsen, den ekonomiska redovisningen samt styrelsens forvaltning
i l-{yresglstf6reningen ltlyn&shamn for rdkenskapsAret 2020. Del dr styrelsen som har ansvaret
fdr rdkenskapshandlingarna och forvaltningen. VArt ansvar dr att uttala oss om verksamhetsberdt-
telsen, den ekonomlska redovisningen och fdrvaltningen pi grundval av vAr revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebdr att vi planerat och ge-
nomfort revisionen fdr att i rimlig grad forseikra oss om att verksamhetsberattelsen och den ekono-
miska redovisningen inte innehiller vdsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av un-
derlagen for belopp och annan information i raikenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksd att
prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att beddma den samlade
informationen i verksamhetsberattelsen cch den ekonomiska redovisningen. Vi har granskat vdsent-
liga beslut, Stgairder och forh&lianden i foreningen for att kunna beddma om nAgon styrelseledamot
har handlat i strid med foreningens stadgar. Vi anser att vAr revisicn ger oss rimlig grund for v6ra
uttalanden nedan.

Den ekonomiska redovisningen har upprdttats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledarnoter har enligt vir beddmning inte handlat i strid nred foreningens stadgar.

Vi tili$lVIl(.+r/:$r7$dyr-k4s att irsmdtet ber,,iljar styrelsens ledamdter attsvarsfrihet for rdkenskapsaret

Nyndshamn den 21 februari 2021

Pontus Svanstronr
g,*4t/,Gmr(e&r l*Ij,
Ann-Charlotte Lilja
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