
 
 
Protokoll för 2022 års föreningsstämma för Kv. Stoet 
 
Datum: 2022-02-13 
 
Styrelsen: (Leyla Söderström, Klas Wiklund, Magnus Östlund, Ulrika Ford och Gustav Axberg), 
23 medlemmar, 3 indirekt via fullmakter och 2 via poströster. 
 
Förslag till dagordning: 
  
§ 1 Ordförande Leyla Söderströms hälsade alla välkomna och förklarade 

föreningsstämman öppnad.  
 
§ 2 Till ordförande för stämman valdes Ulrika Ford. 
 
§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Gustav Axberg. 
 
§ 4 a) Till justeringsmän valdes Torbjörn Nilsson och Oscar Nilsson. 
 b) Till rösträknare valdes Magnus Östlund, Victor Oldenburg och Klas Wiklund. 
  
§ 5 Kallelsen till föreningsstämman förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 6 Dagordningen godkändes.  

En övrig fråga anmäldes: förslag att avsätta en parkeringsplats som 
handikapparkering.  

 

§ 7 Styrelsen om det gångna verksamhetsåret:  
a) Verksamhetsberättelsen för det gångna året gicks igenom av ordförande Leyla 

Söderström. Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman. 
b) Kassör Klas Wiklund redogjorde för bokslut - balans- o. resultaträkning 2021 

inkl noter. Bokslut - balans- o. resultaträkning 2021 inkl noter godkändes av 
stämman. 

c) Anläggningsansvarig Magnus Östlund informerade om fibernätsanläggningen 
och befintligt avtal med Telia. 

 
§ 8 Kassör Klas Wiklund redovisade revisorernas berättelse för verksamhetsåret. 

 

§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
§ 10 Motioner från medlemmar  

Inga motioner inkomna. 
 
§ 11 Framställningar och förslag från styrelsen: nytt avtal för områdesnätet 



 
Telia har inkommit med offert för nytt avtal för vårt områdesnät. Offerten är delad 
i två avtalsförslag; ett kollektivt avtal med grundutbud av tjänster eller ett avtal 
baserat på Öppet fiber med individuell tillgång till andra leverantörers tjänster. En 
arbetsgrupp har granskat offerten och inhämtat kompletterande information från 
Telia. Baserat på slutsatserna presenteras följande förslag till beslut:  
• Telia ansluter områdesnätet till Öppen fiber och får fortsatt sköta driften av 

vårt nät.  
• Alla hushåll får möjligheten att behålla befintliga tjänster eller beställa nya från 

leverantörer som är ansluta till Öppet fiber.  
• Stämman ger styrelsen i uppdrag att teckna det nya avtalet i samband med att 

det gamla upphör. Det nya avtalet löper i 5 år och utan kostnad. 
• Stämman ger styrelsen i uppdrag att i samband med det nya avtalet  göra en 

översyn av teknikskåpet  och vidta eventuella åtgärder för att säkra den 
framtida driften. 

 
Stämman beslutar att bifalla stämmans framställning enligt ovan. 

 
§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer föreslås vara oförändrad för 2022. Stämman 

beslutar att fastställa ersättningen enligt förslag. 
 

§ 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 jämte inkomst- o. utgiftsstat 
för detta år - fastställande av debiteringslängd 2022 samt budget 2022. 
Ordförande Leyla Söderström gick igenom verksamhetsplanen och kassör Klas 
Wiklund gick igenom budget och debiteringslängd.  
 
Stämman beslutade enligt föreslagen verksamhetsplan, budget och 
debiteringslängd.  

 

§ 14 Stämman valde ordförande, ledamöter och suppleanter: 
a) Val av ordförande för det kommande året 2022 

Leyla Söderström Omval 1 år KPv 44 
 

b) Val av ledamöter  
Klas Wiklund Kvarstår 1 år KPv 48 
Gustav Axberg Kvarstår 1 år KPv 103 
Ulrika Ford Omval 2 år KPv 99 
Magnus Östlund Omval 2 år KPv 26 
 

c) Val av suppleanter till styrelsen  
Anderas Malmlöf Omval 1 år KPv 50 
Torbjörn Nilsson  Omval 1 år KPv 52 
Malin Ekblom  Omval 1 år KPv 56 
Victor Oldenburg  Nyval 1 år KPv 46 
Matilda Andersen  Nyval 1 år KPv 85 

 
§ 15 Stämman valde revisorer och suppleanter:  

a) Val av ordinarie 
Krister Fältmyr  Omval 1 år KPv 62 
Caroline Klefbom  Nyval 1 år KPv 51 



 
b) Val av revisorssuppleanter  

Lena Eckerberg  Nyval 1 år KPv 97 
Fredrik Sand  Nyval 1 år KPv 32 

  

§ 16 Stämman valde valberedning: 
Vakant  
Vakant  
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att under året tillsätta en 
valberedning. 

 

§ 17 Övriga frågor (av ej betydande ekonomisk vikt) 
 
Förslag från boende att skapa en handikapparkering vid en av gästparkeringarna. Styrelsen 
informerade om att så kommer att ske under 2022. 
 
Även en fråga om vad projektet kring grusplan togs upp. Projektgruppen informerade om 
framtaget förslag och att kostnadsberäkningar nu tas fram och att gruppen arbetar vidare enligt 
beslut på årsstämman 2021. 
 

§ 18 Stämmoprotokollet kommer att mejlas ut (och delas ut i pappersform till de 3 
boende som inte har anmält mejl) senast tre veckor efter föreningsstämman. Läggs 
även upp på vår hemsida kvstoet.se. 

 
§ 19 Ordförande Leyla Söderström förklarade mötet avslutat.  
 
Mötet avslutas kl. 18.10. 
 
 
Vid protokollet: Mötets ordförande  Justeras:  
  
 
 
 
Gustav Axberg Ulrika Ford   Torbjörn Nilsson  Oscar Nilsson 
  
  
 

 


