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Agersös årstämma 2004 
 

I Sverigesalen i Kista träff hölls Agersös årsstämma den 3 juni. Drygt trettio personer deltog i 
mötet. 
 
Styrelsens ordförande Mattias Järvinen hälsade deltagarna välkomna. Till ordförande för 
årsstämman valdes sedan Britt Larsson. 
 
Under genomgången av föreningens räkenskaper ställdes frågor på några punkter. Styrelsens 
revisor Lars Peterson kunde på ett pedagogiskt sätt svara på frågorna och de som frågade fick 
också svar på sina frågor. 
Det föreslagna bokslutet och den föreslagna hanteringen av dispositionsfonden och fonden för 
yttre underhåll godkändes. Föreningens styrelse från det gångna året beviljades ansvarsfrihet. 
 
En viktig punkt på dagordningen, vid sidan av ekonomin, var förslaget till nya stadgar för 
Agersö. Förslaget till nya stadgar fanns med i Agersönytt i maj 2004 och där fanns också en 
beskrivning av orsaken till behovet av att ändra de nuvarande stadgarna. Stämman godkände 
stadgeförslaget. För att de nya stadgarna ska börja gälla måste en extrastämma efter 
sommaren också godkänna förslaget . 
 
Årsstämman sa ja till valberedningens samtliga förslag till styrelseledamöter, revisorer och 
distriktsombud till HSB.  
 
Vid årsstämman avtackades personer för arbeten de gjort för föreningen. Britt Larsson för 
sina år i styrelsen och som ordförande på årsstämman, Carlos Labbé för sin tid i styrelsen och 
Sonja Okker och Per-Olov Spångberg för det jobb de utfört i valberedningen inför årets 
stämma. 
Gunnel Bengtsson som varit ordförande i tio år kommer att avtackas senare eftersom hon inte 
var med på årsstämman. Gunnel lämnade styrelsejobbet i och med att hon flyttade från 
Agersö i början av 2004. 
 
Om du vill läsa protokollet från stämman är du välkommen att besöka styrelsejouren en tisdag 
mellan klockan 18.30 och 19.00 och få en kopia av protokollet. Du kan också läsa det på 
Agersös webbsida, på adressen www.agerso.se, där det finns under rubriken ”Styrelse & 
årsstämma”. 
 
Efter årsstämman och styrelsens konstituerande möte efter stämman ser styrelsen ut så här: 

� Mattias Järvinen ordinarie, ordförande 
� Bengt Centervad ordinarie, vice ordförande 
� Thomas Fredriksson ordinarie, sekreterare 
� Gunnar Trybom ordinarie 
� Bengt Fogelberg  ordinarie 
� Magnus Haglund suppleant, studieorganisatör  
� Rasmus Friberg suppleant 
� Tony Bäckström HSB:s ordinarie representant 
� Anders Wiktorsson HSB:s suppleant 
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Till revisor och revisorssuppleant omvaldes: 

� Lars Petersson  ordinarie 
� Sune Thand  suppleant 

 
Till distriktsombud för HSB Norra Järva valdes: 

� Annalena Eriksson 
� Per-Olov Spångberg 
� Britt Larsson 
� Bengt Fogelberg 

 
Till valberedningen inför nästa årsstämma omvaldes: 

� Per-Olov Spångberg Ringstedsgatan 3 
� Sonja Okker Ringstedsgatan 28 

 
 
Billigare el? 
 
Efter årsstämman presenterade Bengt Fogelberg ”Enhetsmätning av el”. Det är ett sätt att 
sänka elkostnaderna för oss boende i Agersö. Genom att föreningen köper all el från en 
elleverantör och sedan fördelar kostnaderna på hushållen behöver varje hushåll bara betala för 
den el man förbrukat. Vi slipper alltså betala den fasta avgiften för våra elmätare och genom 
att vara en stor kund har vi möjlighet att få ett lägre pris på den köpta elen. 
 
Detaljer om hur det kan se ut i framtiden och hur det praktiskt kan gå till med enhetsmätning 
av el kommer det mera information om efter sommaren – inför den kommande extrastämman.  
 
 
Återvinning 
 
Återvinningsstationen som varit placerad på parkeringsplatsen vid Helsingörsgatan finns nu i 
stället på parkeringsplatsen vid Ärvingeutgången från Kista Galleria. 
 
 
Styrelsejour 
 
Under sommarens semesterperiod kommer styrelsejouren att vara stängd. Den sista jouren 
kommer att vara den 29 juni och den första efter uppehållet blir den 10 augusti. 
Om du har frågor kan du ta kontakt med någon i styrelsen per telefon. Telefonnumren finns 
på föreningens webbsida – www.agerso.se under Styrelse & årsstämma – och på 
anslagstavlorna i trapphusen. 
 
 
 

 
Styrelsen önskar alla en skön sommar! 


