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Ordföranden har ordet

Ingemar Albertsson

Vintern har gett med sig, vi är 
på väg in i våren när detta 
skrivs. Ljud av människor 

hörs på gården när jag kommer från 
jobbet. 

Det är nu trettio år sedan min fa-
milj flyttade hit. Vi var då tre styck-
en med hund. Familjen blev så små-
ningom fyra utan hund några år. Vi 
flyttade hit för att komma till en mer 
barnvänlig miljö. Vi lyckades med en 
blandning av byte och köp med fyra 
lägenheter inblandade komma över 
en fyrarummare. Med en gång kän-
de vi att här kommer vi att stanna. 
På gården var det redan då ett gäng 
som såg till så att grillen var igång 
på sommaren. Barnen kunde gå ut 
i området och träffa and ra barn i en 
bilfri miljö. Det fanns andra vuxna 
som brydde sig. 

Det hade då precis varit en stor 
debatt i föreningen om det nya TV- 
landskapet. Skulle man släppa in vad 
som helst i vårt kabeltv-nät? Idag kan 
debatten verka naiv men ingen visste 
då något om vad som skulle komma. 
1984 fanns inga mobitelefoner och 
inget internet. Mark Zuckerberg, Fa-
cebooks grundare föds. Resultatet av 
diskussionen blev i alla fall ett bra 
och billigt utbud av tv-kanaler. 

Jag hade från början inte en aning 
om vad en bostadsrättsförening var. 
Vi ville ha ett bra boende och det var 
en slump att det blev en bostadsrätt. 
Det var fullt upp med barn och ar-
bete som för de flesta andra när man 
nyss bildat familj. Jag var engagerad 
i fack och politik på den tid som blev 
över. På ett årsmöte i föreningen nå-
gon gång i slutet av förra århundra-
det föreslog en granne att jag skulle 
vara med i valberedningen. Jag har 
svårt att säga nej i sådana situatio-
ner, om man blir föreslagen och vald 
tycker jag att man skall ställa upp om 
det är möjligt. Den som vill vara med 
och bestämma måste vara beredd att 
ta ansvar. 

Vi hade gått över till egen för-
valtning och var på väg att lämna 
Riksbyggen. Under dramatiska om-
ständigheter byttes både styrelse och 
senare förvaltning ut. Det tog inte 
många årsmöten förrän jag blev in-
vald i styrelsen. En styrelse som då 
leddes av Lillemor Svensson, som 

gjorde ett mycket viktigt och bra ar-
bete för att få föreningen på rätt köl. 
Det fanns ett behov av att gå vidare 
och släppa de motsättningar som 
funnits i föreningen en tid och i det 
läget blev det jag som fick förtroen-
det att ta över rollen som ordförande 
på årsmötet 2002.

Thalamus hette vår bredbandsle-
verantör då; krånglig och långsam 
men inte sämre än andra lösningar. 
Bredbandsbolaget hade börjat leve-
rera bredband på allvar 1999. 1993, 
hade tio procent av svenskarna till-
gång till mobiltelefon. År 2000 var 
siffran uppe i 71 procent.

Det första året som ordförande 
skrev jag i årsredovisningen  ”Jag 
tror att den otålighet som finns ibland 
måste stilla sig. Vissa frågor måste få 
ta sin tid. Framför oss har vi upprust-
ningen av Masthuggsterrassen och vår 
fasad mot Andra Långgatan. Vad vill 
vi med Klingners plats och Masthuggets 
hus, dvs våra gemensamma utrymmen? 
Kan vi nyttja våra kommersiella lokaler 
på ett bättre sätt? Framtiden kommer 
att vara en utmaning för föreningen och 
kommande styrelser.” 

Fasaden mot Andra Långgatan 
rustades upp ganska snart efter att 
detta skrevs och på Masthuggsterras-
sen kommer nybyggnation ske detta 
år. Det har hänt otroligt mycket un-
der de tolv år som gått, det finns 
mycket som man skulle kunna ta upp.

Vi har dragit in fibernät och slutit 
avtal med en kommunikationsope-
ratör som erbjuder ett stort antal 
tjänstleverantörer. Tomträttsavgäl-
den var en fråga där vi tog strid mot 
kommunen och vann. Det var en 
stor ekonomisk framgång för före-
ningen. Vi har byggt om lämpliga 
studentrum till lägenheter och sålt 
dem som bostadsrätt.

Den fråga som varit absolut störst 
de senaste åren var frågan om fa-
saderna. En stor process med med-
lemsinflytande drogs igång av sty-
relsen och resultatet börjar synas 
idag. Frågan om fasaderna har inne-
hållit allt som ett medlemsinflytande 
kan innehålla. Vi har använt oss av 
medlems enkäter, debatt i vår med-
lemstidning, beslutande medlems-
möte. Jag tycker att föreningen kan 
vara stolt över hur vi hanterat detta. 

Mötet med medlemmen gör med-
lemsinflytandet levande. Det kan va-
ra jobbigt när medlemmar är förban-
nade, ledsna och upprörda för att de 
inte tycker att vi lyssnat tillräckligt 
på just deras åsikt. Men för mig har 
det sammantaget ändå varit givande. 
Till slut har vi hittat en lösning som 
majoriteten ser som sin.                                              

För mig personligen har det varit 
inspirerande och lärorika tolv år. Nu 
är det dags att lämna över till andra, 
det känns rätt att sluta nu. Jag har 
haft privilegiet att träffa många en-
gagerade och duktiga styrelsemed-
lemmar. Jag skall inte räkna upp alla 
– ingen nämnd och ingen glömd.
Jag tackar för den tid som varit. 
Det finns också de som varit enga-
gerade på andra sätt, gårdsombud, 
kulturföreningen, kabeltv-gruppen 
och de som arbetat med Masthuggs-
nytt. Ni skall alla ha ett stort tack. Vi 
har också en förvaltning bestående 
av administ ration, fastighetsskötare 
och teknisk personal som är viktiga 
för att föreningen skall fungera –
tack. 

En person som varit med alla åren 
måste nämnas speciellt. Under tolv 
år har vi träffats nästan varje vecka, 
förutom uppehåll över sommaren. 
Vi har inte alltid varit överens men 
kommit fram till en gemensam håll-
ning till de problem som vi velat lösa. 
För mig har Kjell Johansson, före-
ningens förvaltningschef varit en 
mentor. När man sitter som lekman 
i en styrelse måste man ha en pro-
fessionell ledning som är lojal med 
föreningen. Det har varit en förut-
sättning för att lyckas så bra som jag 
tycker att föreningen gjort. En sådan 
förvaltningschef har vi. Nu tackar 
jag för den tid som varit.

Till sist till er medlemmar, det är 
av er jag fått mandatet att leda för-
eningen. Jag har känt att jag haft det 
stöd man måste ha. Jag tackar för det 
och är övertygad att kommande sty-
relseordförande och styrelse kom-
mer att känna detsamma. Nu är det 
dags för er att komma på årsmötet 
för att välja ny styrelse. På årsmötet 
är det ni medlemmar som har an-
svaret, ingen annan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter
Ingemar Albertsson, ordförande Mischa Gavrjusjov
Fredric Bergström, vice ordförande Ann Turi Skjevik
Ingvar Ericson, sekreterare Mia Lockman Lundgren
Lars-Olof Eckerström, vice sekreterare
Thomas Ahlstrand
Bimbi Dahne Widerberg
Carin Gadd

Avgående styrelseledamöter Avgående styrelsesuppleanter 
Ingemar Albertsson Mischa Gavrjusjov 
Fredric Bergström
Lars-Olof Eckerström
Carin Gadd
  

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Revisorer 
Gunnar Eriksson

KPMG AB 

Revisorssuppleant 
Björn Trägårdh
   
Revisionsbyrån KPMG AB har anmält auktoriserade 
revisorn Göran Johansson som huvudansvarig.   

REVISORER VALBEREDNING

Anders Lundmark 
Anders Lundqvist 
Pelle Berglund  

Årets styrelse. Övre raden från vänster: Ingemar Albertsson, Fredric Bergström, Ingvar Ericson, Lars-Olof Eckerström, Thomas  
Ahlstrand.Nedre raden: Bimbi Dahne Widerberg, Carin Gadd, Mischa Gavrjusjov, Ann Turi Skjevik och Mia Lockman Lundgren.
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Gårdsombuden fungerar som en kontaktyta 
mellan styrelse, förvaltning och de boende. 
De har en viktig roll i föreningens strävan  
att uppnå och upprätthålla en väl funge-
rande medlemsdemokrati. Gårdsombuden 
samordnar gårdarnas trädgårdsskötsel och 
inköp av växter i samarbete med föreningens 
trädgårdsmästare. Föreningen har delats in i 
fem områden. Styrelsen har till varje område 
utsett en gårdsombudsansvarig. 

GÅRDSOMBUD

Område Gårdsombudsansvarig
1 Mattssonsliden Bimbi Dahne Widerberg 
2 Klamparegatan, Rangströmsliden Mischa Gavrjusjov 
3 Skepparegången Lars-Olof Eckerström 
4 Fyrmästaregången, Masthuggsliden Ann Turi Skjevik 
5 Klostergången, Vaktmästaregången Mia Lockman Lundgren
     

MASTHUGGSNYTT

Föreningen har som mål att medlemmar  
och hyresgäster skall vara väl informerade 
om föreningens verksamhet. Detta är en  
förutsättning för att medlemmar skall kunna 
påverka sitt boende.  

Masthuggsnytt som är föreningens egen 
tidning kommer ut fyra gånger per år. Tid-
ningen utgör tillsammans med föreningens 
hemsida och informationspärm viktiga infor-
mationskanaler.

Tidningen ägs av Bostadsrättsföreningen 
Masthugget och föreningens styrelse utser 
ansvarig utgivare. Carin Gadd är styrelsens 
representant och medverkade på redaktions-
mötena. 

Redaktionen har bestått av Birgitta Edgren, 
Anders Ocklind, Sanja Peter, Peter Sahlberg, 
Inga Sandberg och Sten Zackrisson. Redaktör 
och ansvarig utgivare är Björn Ohlsson. 

BRF MASTHUGGETS KULTUR- 
FÖRENING
Brf Masthuggets Kulturförening är en fri-
stående förening som arrangerar kulturella 
och gemensamhetsskapande aktiviteter för 
boende i området. 

Kulturföreningen kan erhålla stöd från  
Bostadsrättsföreningen Masthugget genom 
att utan hyra nyttja lokaler i Masthuggets 
hus och genom ekonomiskt bidrag till vissa 
aktiviteter som är förenade med externa kost-
nader. 

Följande personer har varit aktiva i kultur-
föreningen under året: Dan Ottermalm 
(ordförande), Solveig Lillenes (sekreterare), 
Ann-Marie Rutgersson (kassör) Bodil Björgan, 
Berit Pettersson, Karen Andersson, Ingvar 
Andersson, Britt Emgard, Karl-Erik Pettersson 
och Peter Sahlberg.

Områdesindelningen och de gårdsombudsansvariga framgår nedan.

Styrelsen, förvaltningen och gårdsombuden har i syfte att fördjupa med-
lemsdemokratin under året bjudit in samtliga boende till boendemöten.  
Mötena ger medlemmarna en möjlighet att framföra synpunkter och disku-
tera olika typer av frågor med representanter från styrelse och förvaltning.
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VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen är föreningens övergri-
pande styrinstrument där syfte, mål, strategi 
samt handlingsplan anges. Den revideras 
årligen och en ny handlingsplan fastställs 
varje år.  

UNDERHÅLLSPLAN  
I underhållsplanen ingår föreningens plane-
rade underhåll. Det planerade underhållet 
syftar till att erhålla lång livslängd på före-
ningens tillgångar. Till detta underhåll sker 
årliga avsättningar i föreningens underhålls-
fond. Underhållsplanen omfattar tio år och 
revideras årligen.

INVESTERINGSPLAN
Framtida ny- och reinvesteringar finns med  
i investeringsplanen. Planen syftar till att  
erhålla planmässighet för denna typ av  
åtgärder som ofta uppgår till stora belopp. 
Investeringsplanen omfattar tjugo år och  
revideras årligen. 

FINANSIERINGSPLAN
Finansieringsplanen visar föreningens lång-
siktiga ekonomiska utveckling, bl.a. mot 
bakgrund av de åtgärder som återfinns i  
underhållsplan och investeringsplan. Även 

andra faktorer som påverkar vår ekonomi 
som beräknade intäkts- och kostnadsök-
ningar återfinns i planen. Finansieringspla-
nen omfattar tio år och revideras årligen. 
Den utgör ett viktigt instrument för att sty-
relsen skall kunna fatta långsiktigt korrekta 
beslut.
    
ENERGISPARPROGRAM
Energisparprogrammet syftar till att före-
ningen aktivt skall verka för kostnadseffek-
tivitet och efterlevnad av de miljömål som 
anges i miljöpolicyn. Programmet innehål-
ler upp gifter om förbrukningar, föreningens 
miljö belastning och de energibesparande 
åtgärder som analyserats. En prioriterings-
ordning för de energibesparande åtgärderna 
har tagits fram och anges i energisparpro-
grammet. 

ÖVRIGA STYRINSTRUMENT
Etiska regler, miljöpolicy, delegationsord-
ning, arbetsordning, personalhandbok,  
organisationsplan, arbetsmiljöplan, löne-
politiskt handlingsprogram, jämställdhets- 
och mångfaldsplan, finanspolicy, uthyrnings-
policy, regler för övervakningskameror, upp-
handlingspolicy och policy för tillgänglighet.

Planerings- och styrinstrumenten är avsedda att användas av styrelse och förvaltning i den löpande 
förvaltningen och vid långsiktig planering av föreningens verksamhet. 

PLANERINGS- OCH STYRINSTRUMENT 

Övre raden: 
Kjell Johansson förvaltnings-
chef, Olga Prichep ekono-
miansvarig, Christina Falk 
Larsson förvaltningskontorist, 
Marianne Tellström förvalt-
ningskontorist.
Nedre raden: 
Fredrik Blidö drifttekniskt  
ansvarig, Daniel Lindgren 
tekniskt ansvarig, Lars  
Ohlsson förvaltare/drifts-
ansvarig.
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FÖRVALTNING
Föreningen har egen anställd personal som utför ekono-
misk, administrativ och teknisk förvaltning samt drift. Städ-
ning upphandlas via entreprenad och har under året utförts 
av Städkedjan AB.     
     
ORGANISATIONSANSLUTNING
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO 
Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening  
     
 
  

Fastighetsadresser 
Andra Långgatan 44-48 
Fjällgatan 11-29 
Fyrmästaregången 2 -20 
Klamparegatan 3-17 
Klingners plats 
Klostergången 1-15 
Mattssonsliden 2-28 
Masthuggsliden 1-9, 8-22 
Masthuggsterrassen 4-14, 7-9 
Rangströmsliden 1-7  
Repslagaregatan 4-6  
Skepparegången 2-30 
Vaktmästaregången 1-13, 2-18 
 

Lägenhetsfördelning
bostadslägenheter
1 rum och kokskåp:  8 st 
1 rum och kokvrå:  84 st
1 rum och kök:  121 st
2 rum och kokvrå:  21 st
2 rum och kök:  316 st
3 rum och kök:  234 st
4 rum och kök:  201 st
5 rum och kök:  95 st
6 rum och kök:  11 st
   
 

Garage 
Andra Långgatan 44-48 
Fjällgatan 17 
Kjellmansgatan 28
Klamparegatan 3
Repslagaregatan 6   
 
Besöksgarage 
Andra Långgatan 44  
Fjällgatan 17 

Försäkring
Föreningens fastigheter 
har under 2013 varit 
försäkrade hos Moderna 
Försäkringar. Försäkringen 
omfattar egendom, hyres-
förlust, extrakostnad, 
ansvar, rättsskydd, olycks-
fall, skadeståndsgaranti, 
styrelseansvar, sanerings- 
och husbocksförsäkring, 
förmögenhetsbrott och 
krisförsäkring.

FASTIGHETER 
Tomträtter 
Föreningen äger inte marken utan hyr den av Göteborgs 
kommun via tomträtt. Tomträttsavtal finns till fastigheterna 
Stigberget 34:11, 34:14, 34:15, 34:16, 34:17, 34:18, 34:19, 
34:20 och 34:21.   
Tomträttsavgälderna har efter dom i Hovrätten fastställts 
till 3 225 108 kronor per år under perioden 5 augusti 
2005–4 augusti 2025.   
 
Byggnader
Under åren 1967-72 har det uppförts 20 hus och 5 garage 
på tomterna.

Upplåtelseytor 
Bostadslägenheter  1 091 st  81 767 kvm
Studentbostäder  71 st    2 419 kvm
Lokaler   81 st  16 204 kvm
Föreningslokaler  4 st       858 kvm
Garageplatser bil  1 500 st  
Garageplatser mc  75 st  
Parkeringsplatser (ute)  20 st   

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Övre raden: 
Tommy Lundqvist sam-
ordningsansvarig, Håkan 
Lindmark områdesansvarig, 
Urban Junevik områdesan-
svarig, Janos Lund områdes-
ansvarig.   
Nedre raden: 
Peter Gustavsson, områdes-
ansvarig, Gert Lindberg träd-
gårdsmästare, Göran Bewert 
fastighetsskötare.
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FÖRENINGSSTÄMMA
På den ordinarie föreningsstämman 
den 25 april 2013 i Masthuggets hus 
var 98 medlemmar närvarande. Inga 
medlemmar hade lämnat fullmakt.

STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 13 ordi-
narie styrelsesammanträden. Den nya 
styrelsen hade den 6-7 september en 
konferens med huvudinriktning på 
föreningens verksamhet och styrinstru-
ment. Styrelsens och förvaltningens 
årliga rundvandring och besiktning i 
området ägde rum den 22 september. 
Styrelsen och förvaltningen hade  

möten med gårdsombuden den 18 
mars och den 14 oktober. 

I syfte att fördjupa medlemsdemo-
kratin har styrelsen under året tillsam-
mans med förvaltningen och gårdsom-
buden bjudit in samtliga boende till 
boendemöten.

Föreningen genomförde en trygg-
hetsvandring den 18 november. Tan-
ken med vandringen är att identifiera 
platser i området som upplevs otrygga 
och att diskuterar vilka förbättringar 
som kan genomföras. 

Representanter från styrelsen hade 
ett informationsmöte för nya medlem-
mar den 11 november.

Skriftlig information om budgeten för 
år 2014 har tillställts samtliga medlem-
mar. Budgeten har även presenterats 
muntligen på medlemsmöte den 4 
december.

 
ÖVERLÅTELSER
Under verksamhetsåret har 110 
lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom 
föreningen vilket motsvarar  10,1 % av 
bostadslägenheterna.   
   
ÅRSAVGIFTER
Årsavgifterna höjdes inte under 2013.  
 
    

HÄNDELSER UNDER ÅRET

FASADPROJEKT
Fasadprojektet omfattar målning och 
renovering av fasader, fönster och 
murar, renovering av balkonger med 
byte av räcken och fronter, byte och 
renovering av entrépartier samt till-
gänglighetsförbättrande åtgärder vid 
entrétrappor. Samtliga fönster och bal-
kongdörrar justeras vid behov och må-
las utvändigt.  Bruneloxerade fönster 
kommer att beklädas med lackerade 
profiler. Porttelefoner och svarsenheter 
i lägenheterna ersätt med nya.  

Fasadrenoveringen är planerat un-
derhåll och finns med i underhålls-
planen.

Renoveringen av balkonger, entré-
partier och byte av portsystem är ny- 
eller reinvesteringar som finns i inves-
teringsplanen.  

Renoveringen på Klostergången 1-5, 
7-13, Vaktmästaregången 1-5, 7-13, 
2-6, 8-12 och 16 är beställd och ar-
betena pågår. Den är till största delen 
avslutad under 2013 på Klostergången 
1-5, 7-13, Vaktmästaregången 1-5 och 
2-6. Fasadrenovering på Vaktmästare-
gången 7-13, 8-12 och 16 utförs under 
2014.

Denna etapp är budgeterad under 
2013 men aktiveras och kostnadsförs i 
sin helhet under 2014.

HISSOMBYGGNAD
Föreningen har byggt om 85 av 86  
hissar i området. Ombyggnaden om-
fattar byte av hissmaskiner och auto-
matik, montering av korgdörrar samt 
ny mätning av överviktslast. 

Under året genomfördes ombyggnad 
av hissarna på Masthuggsliden 10-22, 
Klostergången 1-13 och Vaktmästare-
gången 1-16. Hissen i Andra Lång-
gatans garage byggs om under 2014.

PASSERSYSTEM
Garageportar och slussdörrar i samt-
liga garage samt gemensamma utrym-
men som miljörum, grovsoprum, åter-
vinningsrum och mattvättstuga skall 
förses med beröringsfria kortläsare. 
Vid renovering av entréer och byte av 
porttelefoner i samband med fasad-
renovering kommer nytt passersystem 
att driftsättas.

Nytt passersystem har driftsatts vid 
samtliga återvinningsrum samt sluss-
dörrar, grindar och portar i Andra 
Långgatans garage.

VENTILATION
Byte av fläktar och aggregat samt  
installation av värmeåtervinning har 
genomförts på Mattssonsliden 8-28 
och Andra Långgatan 44-46 under 
2012 och 2013.

Under året har även byte av fläktar 
och aggregat samt installation av  
värmeåtervinning utförts på Klampare-
gatan 3-9 och Rangströmsliden 1-7.

KLAMPAREGATAN 5
En ledig lokal på Klamparegatan 5 
har byggts om till tre lägenheter på 2 
rum och kök med ytor på 76 och 77 
kvm samt tre lägenheter på 4 rum och 
kök med ytor på 131 och 134 kvm. 
Samtliga lägenheter har upplåtits med 
bostadsrätt. 

RANGSTRÖMSLIDEN 3
Studentrummen på Rangströmsliden 3 
har i enlighet med beslut på förenings-
stämmor byggts om till lägenheter. 
Föreningen har byggt sex lägenheter 
på 2 rum och kök med ytor mellan 
60-68 kvm. 

Samtliga lägenheter har upplåtits  
med bostadsrätt. 

RANGSTRÖMSLIDEN 1-7
Ett mindre cykel- och förrådshus på 
Rangströmslidens gård har rivits och 
planteringsyta har tagits i anspråk för 
breddning av en angöringsyta för rädd-
ningsfordon. Även det andra befintliga 
cykelhuset har rivits. Två nya cykelhus 
med plats för 32 respektive 24 cyklar 
har byggts. 

KAMERASYSTEM
Övervakningskamerorna i besöksga-
ragen samt vid in- och utfartsportarna 
i garagen på Andra Långgatan och 
Fjällgatan installerades 2006. Tekniken 
både vad gäller bildkvalitet och system 
har genomgått stora förbättringar. Nya 
kamerasystem har installerats.

ELIXIA SWEDEN AB
Lokalen som ELIXIA Sweden AB hyr  
av föreningen på Andra Långgatan 44 
har utökats med 376 kvm. Detta har 
skett genom tillförande av befintlig  
butiksyta och nyproduktion i garage. 
Lokalen uppgår efter ombyggnad till  
1 994 kvm.  

GÖTEBORGS STAD 
Göteborgs Stad hyr en lokal på Skep-
paregången 24. Ombyggnad och till-
byggnad av kök har genomförts under 
året. 

PROJEKT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2013



11

FRAMTIDA UTVECKLING  

FASADPROJEKT
Fasadrenoveringen är planerat under-
håll och finns med i underhållsplanen.
Renoveringen av balkonger, entrépar-
tier och byte av portsystem är ny- eller 
reinvesteringar som finns i investe-
ringsplanen.  

Etapp 1 omfattande Klostergången 
1-13, Vaktmästaregången 1-13 och 
2-16 kommer enligt tidplanen att fär-
digställas under första halvåret 2014.

Husen i etapp 2 omfattar Klampare-
gatan 3-17, Rangströmsliden 1-7 och 
Masthuggsliden 10-22. Byggstart har 
skett och färdigställande skall enligt 
tidplanen ske under 2014 med undan-
tag för fönstermålning i vissa hus.

KLAMPAREGATAN 11-17
Tätningsarbeten avseende gårdsbjälk-
laget på Klamparegatan 11-17 kommer 
att genomföras. Detta för att förhindra 
läckage till den underliggande Mast-
huggshallen. Gården kommer att rivas 
och byggas upp med delvis ny utform-
ning.

PASSERSYSTEM
Nytt passersystem kommer att in-
stalleras i garagen på Klamparegatan, 
Fjällgatan, Repslagaregatan och Kjell-
mansgatan.

I samband med fasadprojektet och 
renovering av entréer kommer portte-
lefoner att bytas och nytt passersystem 
att driftsättas. Kvarvarande hus i etapp 
1 och husen i etapp 2 omfattas under 
2014.

MASTHUGGSTERRASSEN 
Föreningsstämma har beslutat att de 
befintliga paviljongerna på Masthuggs-
terrassen skall rivas och ersättas med 
nyproduktion av bostäder. 

Projektet har påbörjats och skall en-
ligt tidplanen färdigställas under 2014. 
Bostadsproduktionen ger sex lägen-
heter på 2 rum och kök med ytor på 
69 kvm samt fyra lägenheter på 4 rum 
och kök med ytor på 97 kvm.

VENTILATION
Fläktarna och aggregaten i området 
börjar bli gamla och utslitna vilket gör 
att vi har ett stort reinvesteringsbehov. 
Investeringsplanen innehåller tidplan 
för byte i respektive hus. I samband 
med byte kommer vi att installera  
värmeåtervinning där detta är möjligt 
och lönsamt. Besparingspotentialen är  
stor i form av lägre el- och värmeför-
brukning.

Beställning har skett för byte av fläk-
tar och aggregat samt installation av 
värmeåtervinning på Skepparegången 
10-18 samt 20-30. 

TRAPPHUSRENOVERING
Trapphusen på Mattssonsliden 12, 14, 
18, 20 och 22 kommer att renoveras 
under 2014.

HISSAR
Hisskorgarna på Andra Långgatan 44, 
46 och 48 samt Andra Långgatans ga-
rage skall renoveras.   
  

PROJEKT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2014
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FRAMTIDA UTVECKLING

UNDERHÅLLSPLAN 
Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de kom-
mande tio åren. Till det planerade underhållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens 
underhållsfond.        

Underhållsplanen innehåller planerat underhåll uppgående till 97 500 000 kronor. Nedan framgår 
de enskilt största posterna.        
         
Åtgärd  Belopp   Årtal för genomförande
Fasadrenovering  70 500 000 kronor  2013-2016 
Trapphusrenovering  21 500 000 kronor  2014-2023 
 
Fasadrenoveringen avser målning och renovering av befintliga plåtar, betongsocklar och fönster.  
      
INVESTERINGSPLAN
Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt  
aktiveras, bokförs som tillgång, och skrivs av under en beräknad nyttjandeperiod. Investeringsplanen 
omfattar 20 år.         

Detta gör att vi har en god framförhållning avseende stora investeringar vilket är av vikt för vår 
långsiktiga ekonomiska planering. Investeringsplanen innehåller investeringar uppgående till  
183 500 000 kronor.       

De enskilt största posterna framgår nedan.       
 
Åtgärd   Belopp Årtal för genomförande
Avloppsrenovering 41 000 000 kronor 2017-2019
Balkongrenovering 35 000 000 kronor 2013-2016
Takomläggning  12 500 000 kronor 2020-2025
Ventilation  31 000 000 kronor 2014-2021

Avloppsrenoveringen avser rörinfodring (invändig plastbeläggning) av befintligt avloppssystem. 
Ventilationsåtgärderna avser byte av samtliga fläktar och aggregat i området samt installation av  
värmeåtervinning. 

FINANSIERINGSPLAN     
Åtgärderna som anges i underhålls- och investeringsplanerna kommer att finansieras genom nytt-
jande av likvida medel och nyupplåning. Enligt finansieringsplanen beräknas föreningens låneskuld 
öka med 72 500 000 kronor under de kommande fem åren. De årliga höjningsbehoven avseende 
årsavgifter och ersättning för värme beräknas uppgå till c:a 2-3 %. 

Finansieringsplanen innehåller en hel del osäkerhetsfaktorer som kan förändra de beräknade prog-
noserna avseende resultat och likviditet. Detta kan även förändra de beräknade höjningsbehoven 
avseende årsavgifter och värmeersättning.      
          
 

FRAMTIDA PLANERAT UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR
Föreningens framtida planerade underhåll och investeringar framgår av underhålls- och investeringsplan.
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EKONOMISKA RELATIONSTAL  

  
 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Årsavgifter  591 598 599 599 587 572
Lån 973 874 873 873 927 1 107
Byggnader och markanläggningar 3 066 2 844 2 716 2 624 2 607 2 478

Relationstalet för årsavgifter anges i kronor per kvadratmeter och avser en genomsnittlig nivå inklusive  
värme.     

Relationstalen för lån samt byggnader och mark anges i kronor per kvadratmeter upplåtelsebar yta.   
Garageplatser är inte inräknade i dessa ytor.       
 

ÅRETS RESULTAT

Föreningen redovisade 2013 en vinst på 8 755 528 kronor. Resultatet är klart bättre än vad som 
budgeterats. Nedan kommenteras större resultatpåverkande poster.
Intäkterna har ökat jämfört med budget och föregående år. Det är framförallt hyresintäkterna för 
lokaler och garage som ökat under 2013. 
Föreningens förbrukning av el, värme och vatten har minskat vilket ger lägre förbrukningskostnader.

Fasadprojektets första etapp färdigställdes inte under 2013 som planerat och nyproduktionen på 
Masthuggsterrassen genomförs först 2014. Ändringar avseende slutförande för dessa stora projekt 
har medfört minskade kostnader för planerat underhåll, avskrivningar och räntekostnader.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt bokslutskommentarer.    

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION     
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:      
    
Balanserad vinst från föregående år   25 138 016 
Avsättning till föreningens underhållsfond   -7 000 000 
Lyft ur föreningens underhållsfond   -
Årets vinst      8 755 528   
   26 893 544 
     
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så   
att i ny räkning överföres     26 893 544
   26 893 544 
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F
öreningen är sedan en tid till-
baka inne i en intensiv period 
med genomförande av planerat 

underhåll och investeringar till stora 
belopp. Området färdigställdes under 
åren 1967-1972. Husen är följaktli-
gen 42-47 år gamla vilket gör att det 
finns behov av underhåll samt byte av 
byggnadsdelar och installationer.          

Stora arbeten har genomförts un-
der de senaste åren. Samtliga fem 
garage har renoverats. Tätnings- 
och förstärkningsarbeten avseende 
gårdsbjälklag har genomförts. His-
sarna i området har byggts om och 
moderniserats. I fem hus har byte 
av ventilationsaggregat och fläktar 
samt installation av värmeåtervin-
ning genomförts. 

Underhållsplanen innehåller pla-
nerat underhåll under perioden 
2014-2023 uppgående till 97 500 000 
kronor. Investeringsplanen inne-
håller ny- och reinvesteringar un-
der åren 2014-2033 uppgående till 
183 500 000 kronor. 
Åren 2014-2016 kommer att vara 
projektintensiva med genomförande 
av planerat underhåll och invester-
ingar som beräknats till 189 000 000 
kronor. 

• Fasadprojektet påbörjades under 
2013. Projektet är det enskild 
största med renovering av fasa-
der och balkonger samt byte av 
entrépartier och portsystem. 
Fasadprojektet omfattar både 
planerat underhåll och invester-
ingar som tillsammans beräknats 
uppgå till 118 000 000 kronor.    

• Rivningen av de befintliga pavil-
jongerna och nyproduktionen av 
bostäder på Masthuggsterrassen är 
ett annat stort projekt som star-
tat under 2014. I samband med 
nyproduktion kommer betong-
bjälklaget att förstärkas, tätas 
och isoleras. Nya planterin-
gar och hårdgjorda ytor tillförs.  

Föreningens planmässiga arbete 
med underhåll och investeringar är 
viktigt för att kunna säkerställa en 
hög teknisk nivå och standard på 
föreningens hus.      

Finansieringsplanen syftar till och 
säkerställa att det planerade under-
håll och de investeringar som pla-
neras kan genomföras utan stora 
negativa ekonomiska konsekvenser 
för föreningen och dess medlem-
mar. Låneskulden beräknas under 
de kommande fem åren att öka med 
72 500 000 kronor. Årsavgifterna 
och ersättningen för värme kommer 
enligt planen att behöva höjas årli-
gen med 2-3 %. 

Taxeringsvärdet uppgår till 
1 260 200 000 kronor vilket indike-
rar ett verkligt värde på föreningens 
byggnader och markanläggningar på 
1 700 000 000 kronor. Det bokför-
da värdet på föreningens byggnader 
och markanläggningar uppgår till 
310 397 475 kronor. Den nuvarande 
och kommande skuldsättningen är 
låg sett till det bokförda och verkliga 
värdet på föreningens tillgångar.

Resultatet för 2013 visar en vinst 
på 8 755 528 kronor. Avsättning till 
föreningens underhållsfond uppgår 
till 7 000 000 kronor. Under förut-
sättning att föreningsstämman be-
slutar om vinstdisposition i enlighet 
med styrelsens förslag ökar de balan-
serade vinstmedlen med 1 755 528 
kronor. De beräknade höjningsbe-
hoven avseende årsavgifter i finan-
sieringsplanen baseras på att de ba-
lanserade vinstmedlen överförs i ny 
räkning. Enligt finansieringsplanen 
kommer de balanserade vinstmedlen 
att minska kraftigt under de kom-
mande åren.

Årsredovisningslagen ställer krav 
på att föreningen upprättar en över-
skådlig årsredovisning i enlighet 
med god redovisningssed. K3 är 
Sveriges nya huvudregelverk som är 
obligatoriskt för större företag enligt 
årsredovisningslagen. Brf Masthug-
get har en balansomslutning och en 
budgeterad omsättning under 2014 
som gör att vi kommer att betraktas 
som större företag. 

Enligt K3 skall komponentredo-
visning tillämpas. Den ursprung-
liga anskaffningen skall delas upp i 
betydande komponenter som sedan 
skrivs av under en beräknad kvarstå-

ende nyttjandeperiod. Detta arbete 
har vi påbörjat och kan redan nu se 
att övergång till komponentredovis-
ning påtagligt kommer att öka de 
årliga avskrivningarna. I budgeten 
för 2014 har vi räknat med ökad årlig 
avskrivningskostnad med 3 128 000 
kronor. Även finansieringsplanen 
är baserad på denna högre avskriv-
ningskostnad. Diskussioner förs om 
särskilda regler för bostadsrättsför-
eningar. Det är i nuläget oklart hur 
dessa redovisningsregler kommer att 
utformas.  

Ingemar Albertsson som varit sty-
relseledamot sedan 2001 och ordfö-
rande i föreningen sedan 2002 har 
beslutat sig för att lämna styrelsen 
i samband med föreningsstämman 
2014. Mitt samarbete med Ingemar 
har under dessa år fungerat mycket 
väl på samtliga plan. Ingemar har 
utfört ett mycket bra arbete och har 
bidragit till en positiv utveckling av 
föreningen. Hans arbete och person-
lighet har uppskattats av mig, sty-
relsen och föreningens medlemmar. 
Vi på förvaltningen tackar Ingemar 
och önskar honom lycka till med 
livet som medlem utan förtroende-
uppdrag.   

Föreningens område kommer un-
der de närmaste åren att genomgå en 
förädling och omvandling. Målsätt-
ningen är att samtliga hus skall ha 
genomgått fasadrenovering med ny 
färgsättning under 2016. Nyproduk-
tionen på Masthuggsterrassen kom-
mer att medföra ett lyft och är en 
viktig del i föreningens arbete med 
att utveckla och förädla området. 
Boende vid Masthuggsterrassen får 
en klart förbättrad boendemiljö. Bå-
da dessa projekt har vi arbetat med 
under många år. Medlemsförank-
ringen har varit viktig och har fått ta 
den tid som krävts. Det känns myck-
et inspirerande att arbetena nu pågår 
för fullt. Vi har några spännande år 
framför oss med många intressanta 
projekt och utmaningar.

Förvaltningschefen har ordet

Kjell Johansson
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RESULTATRÄKNING 

RÖRELSENS INTÄKTER  2013 2012
Bostadsrätter Not 1 47 397 908 47 024 799
Hyreslägenheter Not 2 2 055 131 2 080 413
Studentbostäder Not 2 3 522 265 3 456 168
Lokaler Not 3 14 640 963 13 572 788
Garage och parkeringsplatser Not 4 8 108 490 7 476 102
Gemensamhetslokaler  176 175 245 000
Besöksparkeringar  1 613 845 1 647 014
Kabel-tv  809 882 861 134
Övriga intäkter Not 5       487 305        551 331
  78 811 964  76 914 749

     

RÖRELSENS KOSTNADER
Förbrukningsavgifter    
Fastighetsel Not 6 -3 971 000  -4 381 525
Fjärrvärme Not 7 -11 115 397  -11 453 685
Vatten Not 8 -2 060 489  -2 132 627
Sophämtning    -1 869 048     -1 615 112
  -19 015 934  -19 582 949  
 
Löpande underhåll    
Löpande underhåll Not 9 -10 857 390  -10 186 447
  -10 857 390  -10 186 447
  
Planerat underhåll    
Planerat underhåll Not 10                -  -7 217 994
  0  -7 217 994
Övriga kostnader    
Tomträttsavgäld Not 11 -3 225 108  -3 225 108
Samfällighetsavgift Not 12 -241 160  -204 367
Fastighetsskatt Not 13 -1 462 000  -1 232 000
Fastighetsavgift Not 14 -1 406 020  -1 591 950
Fastighetsförsäkring  -444 621  -435 870
Styrelse- och revisionskostnader Not 15 -521 102  -485 421
Förvaltning Not 15 -4 153 845  -4 139 512
Fastighetsskötsel Not 15 -5 706 801  -5 129 671
Städning  -2 028 662  -1 872 006
Kabel-tv  -1 058 894  -1 101 910
Övriga externa kostnader Not 16   -4 109 978    -4 735 377  
  -24 358 191  -24 153 192 

Rörelseresultat före avskrivningar  24 580 449  15 774 167
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  2013  2012 
Avskrivningar     
Avskrivningar byggnader och markanläggningar  -11 758 046  -10 628 474
Avskrivningar maskiner och inventarier  -336 740  -336 751
Avskrivningar Masthuggsterrassen     -195 896      -195 896
  -12 290 682  -11 161 121

    

Rörelseresultat efter avskrivningar  12 289 767  4 613 046

Finansiella intäkter och kostnader    
Ränteintäkter  5 241  48 239

Räntekostnader Not 17   -3 539 480   -3 181 022

  -3 534 239 -3 132 783

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  8 755 528 1 480 263

Inkomstskatt Not 18 - -

ÅRETS RESULTAT  8 755 528 1 480 263
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR  2013-12-31  2012-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och markanläggningar Not 19 310 397 475 287 997 656
Pågående ombyggnad Not 20 16 396 225 17 670 057
Maskiner och inventarier Not 21     474 396      811 137
  327 268 096 306 478 850

Finansiella anläggningstillgångar   
Masthuggsterrassens samfällighet Not 22 202 127 398 023
Andelar Not 23    10 000    10 000
  212 127 408 023

Summa anläggningstillgångar  327 480 223 306 886 873
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kortfristiga fordringar    
Avgifts- och hyresfordringar   112 338  49 902
Övriga kortfristiga fordringar   571 457  660 689
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 24   1 764 947    1 827 664
   2 448 742  2 538 255
    
Hyreslägenheter Not 25 3 870 273  4 069 397
Kassa och bank Not 26 29 927 661  7 093 474

Summa omsättningstillgångar   36 246 676  13 701 126

SUMMA TILLGÅNGAR   363 726 899  320 587 999

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital  
Grundavgifter Not 27 94 529 496  93 587 022
Upplåtelseavgifter Not 28 57 506 580  35 918 517
Föreningens underhållsfond Not 29 66 401 159  59 401 159
Fond för konstnärlig utsmyckning Not 30    527 768     527 768
   218 965 003  189 434 466
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  25 138 016 22 439 759
Avsättning till föreningens underhållsfond  -7 000 000 -6 000 000
Lyft ur föreningens underhållsfond  - 7 217 994
Årets vinst     8 755 528    1 480 263
  26 893 544 25 138 016
Summa eget kapital  245 858 547 214 572 482 
   

SKULDER    
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut Not 31   98 500 000   88 500 000
  98 500 000 88 500 000
  
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  7 174 686 12 326 892
Övriga kortfristiga skulder  1 284 202 966 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 32   10 909 464   4 222 381
  19 368 352 17 515 517 
   
Summa skulder  117 868 352 106 015 517

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   363 726 899  320 587 999

POSTER INOM LINJEN    
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   
Ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar   117 795 441  117 795 441
Ansvarsförbindelser
FASTIGO   116 893  116 969
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 2013  2012
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 755 528 1 480 263
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 290 682 11 161 121
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital 21 046 210  12 641 384
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning (-) / Minskning (+) av hyreslägenheter  199 124 885 953
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 89 513 -385 918
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder    1 852 835    1 111 978
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 187 682  14 253 397
  
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar  -32 884 033   -23 527 767
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 884 033  -23 527 767
 
Finansieringsverksamheten   
Nyupplåning 10 000 000 -
Ökning av grundavgifter 942 474 490 560
Ökning av upplåtelseavgifter 21 588 063 11 273 024
Amortering av låneskulder             -              -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 530 537  11 763 584
  
Likvida medel   
Årets kassaflöde 22 834 187 2 489 214
Likvida medel vid årets början   7 093 474  4 604 260
Likvida medel vid årets slut 29 927 661  7 093 474
  
Tilläggsupplysningar  
Betalda räntor och erhållen utdelning   
Erhållen ränta 5 241 48 239
Erlagd ränta 3 527 903 3 300 384
  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
Avskrivningar av tillgångar  12 290 682 11 161 121
 12 290 682 11 161 121

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna  
råd, med undantag av att BFNAR 2009:1 (K2) inte tillämpats. Tillgångar och skulder har  
värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell  
värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.    
    

Redovisning av intäkter       
Intäktredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras  
i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som   
intäkt.    
    

Avskrivningsprinciper     
Avskrivningar enligt plan baseras på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och  
fördelas över den beräknade nyttjandeperioden.       
Samtliga avskrivningar på byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier sker enligt    
linjär avskrivningsplan.    
Följande avskrivningstider har tillämpats:    
    
Byggnader och markanläggningar    
Ursprunglig anskaffning  143 år  
Nyanskaffningar  3-50 år  
Maskiner och inventarier  3-20 år  

Not 1 Bostadsrätter   
 Årsavgifterna höjdes inte under 2013. Den senaste ändringen genomfördes 2010 
 då årsavgifterna höjdes med 3 %.   
 Samtliga årsavgifter har kontrollerats och avvikelser har justerats. Vid avvikelser 
 har information skickats ut. Återbetalningsbeloppen uppgår till 74 973 kronor. 
 Ingen retroaktiv debitering har skett.   .      
 
   
Not 2 Hyreslägenheter och studentbostäder   
  Hyrorna för hyreslägenheter och studentbostäder höjdes per den 1 april 2013 med   
 i genomsnitt 2,3 %. 
    
   
Not 3 Lokaler   
 Föreningen hade per den 31 december 2013 två vakanta lokaler med ytor på 
 80 kvm. Detta kan jämföras med den lediga lokalyta på 1 469 kvm per den 
 31 december 2012. Paviljongerna skall rivas under 2014 och har inga uthyrnings-
 bara ytor. Nyuthyrning av 573 kvm lokalyta har skett under året.
 
   
Not 4  Garage och parkeringsplatser   
  Per den 31 december 2013 var 108 st garageplatser för bilar outhyrda. Antalet    
 outhyrda platser för motorcyklar uppgick till 17 st.      

    
Not 5  Övriga intäkter   
    
 Stora poster: 2013  2012
 Pantsättningsavgifter 118 629  99 000
 Överlåtelseavgifter 82 062  99 000
 Nycklar 17 740  18 598
 Påminnelseavgifter 13 630  19 706
 Förvaltningsuppdrag  115 600  115 600
 Övrigt   139 644  199 427
   487 305  551 331
      
   
Not 6  Fastighetsel   
 Föreningen upphandlar grön el till en extra kostnad på 0,80 öre/kWh, exklusive
 moms.   
 Elförbrukningen har minskat med 5,1 % jämfört med föregående år. Från 2009 har 
 förbrukningen minskat med 4,3 % (se diagram nästa sida).    
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Not 7 Fjärrvärme   
 Den normalårskorrigerade förbrukningen för 2013 har vid en jämförelse med 
 föregående år minskat med 11,6 %. Vid en jämförelse av energiförbrukning mellan 
 år används alltid normalårskorrigerade förbrukningstal. Detta för att kunna jämföra
 månader och år med olika utetemperaturer.   
 År 2013 var vid en graddagsjämförelse 1,3 % varmare än ett normalår och 2012
 var 2,1 % varmare än ett normalår.    
 Nedanstående diagram visar hur den normalårskorrigerade (vänstra stapeln) och 
 verkliga (högra stapeln) förbrukningen förändrats sedan 2009.  
 Den normalårskorrigerade förbrukningen har sedan 2009 minskat med 14,4 %.  
 

Not 8 Vatten  
 Förbrukningen av vatten har minskat med 3,4 % jämfört med föregående år. 
 Vattenförbrukningen har minskat med 9,5 % från 2009.    
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Not 9 Löpande underhåll   
 Det löpande underhållet består av planmässigt löpande underhåll men utgörs   
 till största delen av oförutsett underhåll.   
    
  2013  2012
 Bostadsrätter -1 316 407 -1 071 875
 Hyreslägenheter -635 470 -277 958
 Studentbostäder -114 197 -134 664
 Lokaler -1 151 352 -1 363 085
 Garage och parkeringsplatser -1 118 467 -712 534
 Gemensamhetslokaler -349 154 -404 780
 Gemensamma utrymmen -1 118 772 -891 576
 Vatten och avloppssystem -142 441 -1 005 226
 Ventilationssystem -690 366 -1 364 721
 Huskropp utvändigt -534 142 -537 650
 Markytor -2 301 343 -1 409 596
 Övrigt  -1 385 279  -1 012 782
  -10 857 390 -10 186 447

Not 10 Planerat underhåll   
 Planerat underhåll är underhåll som ingår i föreningens underhållsplan. Till detta 
 underhåll görs årliga avsättningar. Inget planerat underhåll har slutförts under
 året. Kostnadsföring av etapp 1 i fasadprojektet sker under 2014 när samtliga hus
 i denna etapp färdigställts.      
    
  2013  2012
 Garage -  -5 610 000  
 Fönster   -    -1 607 994  
  0  -7 217 994

Not 11 Tomträttsavgäld   
 Föreningens årliga tomträttsavgälder för perioden 5 augusti 2005 - 4 augusti 2025 
 är fastställda till 3 225 108 kronor.    

  
Not 12 Samfällighetsavgift   
 Avser avgift till Masthuggsterrassens samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen
 förvaltar hiss, trappa och terrass vid Masthuggsterrassen och Masthuggstorget.

    
Not 13 Fastighetsskatt   
  Fastighetsskatt utgår för lokaler och uppgår till 1 % av taxeringsvärdet.    
    
  2013  2012
 Fastighetsskatt    -1 462 000    -1 232 000
  -1 462 000  -1 232 000
    

Not 14 Fastighetsavgift   
 Fastighetsavgiften för bostäder uppgår 2013 till 1 210 kronor per lägenhet dock 
 högst 0,3 % av taxeringsvärdet. 
 Under 2012 uppgick fastighetsavgiften till 1 365 kronor per lägenhet eller högst
 0,4 % av taxeringsvärdet.   
    
  2013  2012
 Fastighetsavgift  -1 406 020    -1 591 590  
  -1 406 020  -1 591 590  

Not 15 Styrelse och personalkostnader   
  Styrelse- och revisionskostnader, förvaltning och fastighetsskötsel inkluderar    
 arvoden till förtroendevalda och löner till anställd personal. (forts. nästa sida)
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  2013  2012

 Medeltalet anställda 15 st  15 st
 Kvinnor 22%  26%
 Män 78%  74%
 Löner och ersättningar   
 Styrelsearvode -220 979  -212 477
 Föreningsvald revisor -23 419  -22 519
 Övriga anställda   -5 637 618    -5 501 256
  -5 882 016  -5 736 252
   
 Sociala kostnader -1 952 320  -1 777 021
 Pensionskostnader   -561 553    -471 032
  -8 395 889  -7 984 305
   
 Föreningen hade under semesterperioden fyra personer anställda som extrapersonal 
 inom driften. Tolv ungdomar som är boende i området var under sommaren anställda 
 under tre veckor var. Angivna löner och ersättningar inkluderar extraanställd personal 
 men de är inte inräknade i medeltalet anställda.  
 

Not 16 Övriga externa kostnader   
    
 Stora poster: 2013  2012
 Besiktningskostnader -121 311  -89 498
 Bevakning -377 332  -321 646
 Hisservice -80 748  -189 038
 IT-tjänster -482 231  -458 110
 Konsultarvoden -330 494  -98 273
 Transportmedel, maskiner, verktyg -473 772  -535 556
 Data -159 190  -254 758
 Annonsering -165 624  -159 473
 Kontorsmaterial och trycksaker -125 672  -187 257
 Tele -207 035  -176 080
 Årsredovisning och föreningsstämmor -95 613  -93 568
 Masthuggsnytt -238 963  -274 216
 Övrigt   -1 251 993    -1 897 904
  -4 109 978  -4 735 377

   
Not 17 Räntekostnader   
 Information om föreningens skulder och lånevillkor finns under not 31.   
 
   
Not 18 Inkomstskatt    
 Föreningen har efter deklaration avseende inkomståret 2012 ett outnyttjat
 underskott uppgående till 69 958 231 kronor.   
 
   
Not 19 Byggnader och markanläggningar   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Byggnader   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 426 521 087  403 148 883
 Årets försäljningar -  -
 Årets anskaffningar   34 157 865    23 372 204
  460 678 952  426 521 087
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -139 128 425  -128 549 938
 Årets avskrivningar   -11 708 058    -10 578 487
  -150 836 483  -139 128 425
   
 Bokfört värde byggnader 309 842 469  287 392 662
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 Markanläggningar   
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 813 750  813 750
 Årets anskaffningar           -                 -
  813 750  813 750
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -208 756  -158 768
 Årets avskrivningar    -49 988     -49 988
  -258 744  -208 756
   
 Bokfört värde markanläggningar 555 006  604 995
   
 Bokfört värde byggnader och  310 397 475  287 997 656
 markanläggningar   

 Taxeringsvärde: 2013  2012
 
 Byggnader bostäder 640 000 000  642 000 000
 Byggnader lokaler 129 000 000  105 000 000
 Mark bostäder 474 000 000  353 000 000
 Mark lokaler    17 200 000      18 200 000
  1 260 200 000  1 118 200 000    
  

Not 20 Pågående ombyggnad   
 Pågående arbeten resultatavräknas eller aktiveras i takt med färdigställande.  
 Fasadprojektet består av utgifter som skall kostnadsföras som planerat underhåll
 eller aktiveras.   
 Fasadrenoveringen är planerat underhåll och finns med i underhållsplanen.
 Renoveringen av balkonger, entrépartier och byte av portsystem är ny- eller 
 reinvesteringar som finns med i investeringsplanen. Denna del aktiveras. 
 Fördelning av utgifter mellan den del som skall kostnadsföras och den som  
 skall aktiveras kan göras först efter det att en etapp avslutats i sin helhet. 
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Pågående lägenhetsförsäljning 72 265  588 909
 Fasadprojekt 11 339 771  1 216 429
 Nyproduktion Masthuggsterrassen 4 160 951  1 733 386
 Nya bostadsrättslägenheter -  7 624 085
 Ventilation 131 356  4 569 848
 Ombyggnad lokaler 124 451  1 412 576
 Gårdsombyggnad 69 787  -
 Försäkringsskador 225 419  182 360
 Passersystem      272 225      342 464
  16 396 225  17 670 057

Not 21 Maskiner och inventarier   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden:
 Vid årets början 11 606 521  11 072 225
 Årets anskaffningar               -     534 296
  11 606 521  11 606 521

 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -10 795 384  -10 458 633
 Årets avskrivningar    -336 741     -336 751
  -11 132 125  -10 795 384
   
 Bokfört värde 474 396  811 137
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Not 22 Masthuggsterrassens samfällighetsförening   
 Föreningen är medlem i Masthuggsterrassens samfällighetsförening som förvaltar 
 hiss, trappa och terrass vid Masthuggstorget och Masthuggsterrassen.
 Föreningen har bidragit till samfällighetsföreningens ombyggnad av hiss, trappa 
 och markytor.   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden:   
 Vid årets början 1 958 962  1 958 962
 Årets anskaffningar             -               - 
  1 958 962  1 958 962
 Ackumulerade avskrivningar:   
 Vid årets början -1 560 939  -1 365 043
 Årets avskrivningar   -195 896    -195 896
  -1 756 835  -1 560 939
   
 Bokfört värde 202 127  398 023

Not 23 Andelar   
  2013-12-31  2012-12-31
    
 Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk    
 Förening   10 000    10 000
  10 000  10 000

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
    
  2013-12-31  2012-12-31
    
 Förutbetalda kostnader   
 Försäkringspremie 450 179  444 621
 Kabel tv 257 589  269 057
 Tomträttsavgäld 806 277  806 277
 Övrigt 198 193  204 382
 Upplupna intäkter   
 Ränta  4 223  27 380
 Hyra Masthuggets Hus 33 225  45 425
 Lönebidrag   15 261    30 522
  1 764 947  1 827 664

Not 25 Hyreslägenheter     
  Föreningen köpte 121 lägenheter av Riksbyggen den 1 juli 1996. Sedan köpet   
 har föreningen sålt 87 lägenheter. Vid bokslutet var 34 lägenheter kvar som     
 hyresrätter till ett bokfört anskaffningsvärde på 3 870 273 kronor. Under året    
 har 1 hyreslägenhet sålts.    

Not 26 Kassa och bank   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Handkassa 5 310  11 237
 Kreditkortsautomat 1 360  -
 Nordea   29 920 991    7 082 237
  29 927 661  7 093 474
   
 Föreningens checkräkningskredit hos Nordea på 6 000 000 kronor var per den 
 31 december 2013 outnyttjad.     
 Från den 1 januari 2014 sänks checkräkningskredit till 3 000 000 kronor.
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Not 27 Grundavgifter   
 Grundavgift (insats) är den kapitalinsats som en bostadsrättshavare betalar till 
 föreningen när bostadsrätten upplåtes första gången. Grundavgift utgår både vid upp- 
 låtelse av nya lägenheter och av lägenheter som tidigare upplåtits med hyresrätt.
 Föreningen har under året upplåtit 6 nyproducerade lägenheter på Klamparegatan 5,
 6 nyproducerade lägenheter på Rangströmsliden 3 och 1 hyreslägenhet med 
 bostadsrätt. Grundavgifterna för dessa lägenheter uppgick till 942 474 kronor.    

Not 28 Upplåtelseavgifter   
 Upplåtelseavgift är en särskild avgift som en bostadsrättsförening utöver grundavgift 
 (insats) kan ta ut när en bostadsrätt upplåtes.   
 Under året har föreningen upplåtit 6 nyproducerade lägenheter på Klamparegatan 5,
 6 nyproducerade lägenheter på Rangströmsliden 3 och 1 hyreslägenhet 
 med bostadsrätt.    
 Bokförda upplåtelseavgifter uppgår efter avdrag för ombyggnads- och försäljnings-
 utgifter till 21 588 063 kronor.    
 
 Årsredovisningslagen (5 kap §15) anger att upplåtelseavgifter är bundet eget kapital.
 Bokföringsnämndens (BFN) tolkning av detta är att upplåtelseavgifter inte kan tas i 
 anspråk utan skall förbli bundet eget kapital.      
   

Not 29 Föreningens underhållsfond   
 Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll skall enligt bok- 
 föringsnämndens allmänna råd redovisas som egen post under bundet eget kapital. 
 Reservering skall ske genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och skall 
 inte påverka resultaträkningen. Detta gäller även vid ianspråktagande av medel. 
   
 Den planmässiga avsättningen till föreningens underhållsfond uppgick under 2013 
 till 7 000 000 kronor. Inget lyft ur föreningens underhållsfond har genomförts
 beroende på att inget planerat underhåll slutförts.  
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Behållning vid årets början 59 401 159  60 619 153
 Planmässig avsättning  7 000 000  6 000 000
 Lyft ur föreningens underhållsfond               -    -7 217 994
  66 401 159  59 401 159
   
 Enligt underhållsplanen kommer under de närmaste tio åren lyften ur fonden 
 att variera mellan 0 och 38 750 000 kronor. Den årliga avsättningen uppgår till 
 6 000 000 kronor.   
     
 Nedan framgår behållningen i underhållsfonden med de planerade avsättningarna 
 och lyften som redovisas ovan.   
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Not 30 Fond för konstnärlig utsmyckning   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Behållning vid årets början 527 768  527 768
 Avsättning           -              - 
  527 768  527 768

Not 31 Skulder till kreditinstitut   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Nordea 87 250 000  77 250 000
 Stadshypotek   11 250 000    11 250 000
  98 500 000  88 500 000   
 
 
 Föreningen har valt kort (3 månader) räntebindning för en stor del av lånen. Ränte-   
 säkring för lån med kort räntebindning har skett genom derivat i form av ränteswapar.   
  Nedan framgår genomsnittlig ränta och räntebindningstid för lånen.   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Genomsnittlig räntesats: 2,27%  2,25%
 Genomsnittlig bindningstid: 0,90 år  0,54 år

 Långivare Räntesats Räntebindning Kapitalbindning Belopp
 Nordea 1,93% 3 månader 2014-09-30 15 000 000
 Nordea 1,93% 3 månader 2014-09-30 20 000 000
 Nordea 1,93% 3 månader 2014-09-28 12 250 000
 Nordea 1,93% 3 månader 2014-09-28 10 000 000
 Nordea 1,93% 3 månader 2014-09-28 10 700 000
 Nordea 1,90% 3 månader 2014-11-12 10 000 000
 Nordea 3,55% 2015-03-18 2015-03-18 9 300 000
 Stadshypotek 3,63% 2015-07-30 2015-07-30 11 250 000   
 
 Nedanstående diagram visar räntebindning för föreningens lån

  
    
 Nedanstående diagram visar räntebindning för föreningens lån. 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Föreningen har utöver räntesäkring genom längre räntebindning av lån även    
 tecknat ränteswapar. Per den 31 december 2013 var 77 950 000 kronor av    
 låneskulden räntesäkrad med ränteswapar.

 Ränteswap Räntesats Förfallodag Belopp Marknadsvärde
 Nordea 3,51% 2017-06-30 15 000 000 -934 825
 Nordea 3,63% 2020-06-30 20 000 000 -1 492 615
 Nordea 2,35% 2021-12-30 22 250 000 445 974
 Nordea 2,32% 2019-12-30 10 700 000 10 523    
 Nordea 2,78% 2022-06-30 10 700 000 -86 372

 På nästa sida framgår föreningens genomsnittliga ränta och räntebindningstid per den    
 31 december 2013 när effekterna av tecknade ränteswapar inkluderats.     
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  2013-12-31  2012-12-31
 Genomsnittlig räntesats: 3,66%  3,53%
 Genomsnittlig bindningstid: 5,47 år  5,92 år

 Nedanstående diagram visar föreningens räntebindning med ränteswapar.  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
    
  2013-12-31  2012-12-31
 Upplupna kostnader   

 Räntekostnader 110 008  98 432
 Driftskostnader 2 186 580  -
 Semesterlöner 433 464  166 904
 Arvoden 100 000  120 384
 Sociala avgifter 136 194  89 359
 Övriga kostnader 2 169 717  214 498
   
 Förutbetalda intäkter   
 Hyresintäkter och årsavgifter   5 773 501    3 532 804
  10 909 464  4 222 381   
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REVISIONSBERÄTTELSE
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BOSTADSRÄTTSFÖRENING
En ekonomisk förening med uppgift att upplåta 
nyttjanderätten till bostäder utan tidsbegräns-
ning åt föreningens medlemmar.

ÅRSREDOVISNING
Den redovisning styrelsen avger över ett avslu-
tat verksamhetsår och som skall behandlas vid 
ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen 
skall bl. a. omfatta förvaltningsberättelse, resul-
taträkning och balansräkning. Även revisionsbe-
rättelse ingår.  
1. Förvaltningsberättelsen
Redogör i text för verksamheten och utarbetas 
av föreningens styrelse.
2. Resultaträkningen
Visar föreningens samtliga intäkter och kostna-
der under verksamhetsåret. Överstiger intäkter-
na kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid 
omvänt förhållande uppstår förlust. Styrelsen 
skall till föreningsstämman föreslå hur vinsten 
efter avsättning till och lyft ur underhållsfond 
skall disponeras. Vid förlust lämnas förslag till 
hur denna skall täckas.
3. Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder 
per bokslutsdatum. Föreningens tillgångar består 
av anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventa-
rier) samt omsättningstillgångar (kontanter, 
fordringar mm). Föreningens skulder består av 
eget kapital, fastighetslånen samt olika slag av 
kortfristiga skulder (förskottshyror, leverantörs-
skulder, ännu ej betalda kostnader mm).  
Under eget kapital redovisas grundavgifter,   
reserveringar samt disponibla vinstmedel. 
4. Revisionsberättelsen
Där uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, 
bokföringen, förvaltningen och om styrelsens 
förslag till användande av överskott eller täckan-
de av underskott samt om de till- eller avstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar måste ske på grund av ålder och 
nyttjande.
Genom att bokföra en anskaffning som tillgång 
(aktivera) och skriva av den under en beräknad 
livslängd fördelas anskaffningskostnaden  över 
flera år. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Är de tillgångar som är anskaffade för långvarigt 
bruk inom föreningen, t ex fastigheterna.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Skall i allmänhet kunna omvandlas till pengar 
inom ett år.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Är i huvudsak de lån som föreningen har.

KORTFRISTIGA SKULDER
Kallas de skulder som föreningen skall betala 
inom ett år.

LIKVIDITET
Med likviditet menas föreningens betalningsbe-
redskap, alltså förmågan att betala sina skulder i 
rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms utifrån 
förhållandet mellan likvida medel och kortfris-
tiga skulder. Om likvida medel motsvarar kort-
fristiga skulder anser man att likviditeten är god.

FÖRENINGENS UNDERHÅLLSFOND
Till denna fond görs årliga avsättningar för att 
säkerställa föreningens framtida planerade un-
derhåll. Detta underhåll finns dokumenterat i 
föreningens underhållsplan. Avsättning eller re-
servering sker genom omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital i balansräkningen.

STÄLLDA PANTER
Avser den säkerhet som lämnats för erhållna 
lån. Detta sker genom att ett pantbrev (inteck-
ning) uttages i fastigheten på belopp som i regel 
motsvarar erhållna lån. 

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är det tillfälle där medlem-
marna fattar beslut i föreningens angelägenhe-
ter. Ordinarie stämma (årsmöte) hålls årligen in-
om sex månader efter verksamhetsårets utgång. 
Då behandlas styrelsens årsredovisning och då 
väljs styrelse och revisorer. Extra stämma kan 
hållas när styrelsen anser någon fråga så viktig 
att medlemmarna bör besluta eller om 10 % 
av röstberättigade så begär. Som medlem i en 
bostadsrättsförening har du genom att närvara 
vid stämma möjlighet att påverka din boende-
miljö, boendekostnad och andra frågor som rör 
föreningen.

BEGREPPSFÖRKLARING
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SYFTE
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att i föreningens hus, mot er-
sättning, till föreningens medlemmar 
upplåta bostadslägenheter, och i före-
kommande fall lokaler, till nyttjande 
utan begränsning i tiden. Föreningen 
skall i sin verksamhet främja bostads-
rätten som upplåtelseform.

MÅL
• Att i första hand upplåta ytor till bo-

städer med bostadsrätt.

• Att föreningen skall ha en väl fun-
gerande medlemsdemokrati.

• Att vara ett av de bästa bostadsom-
rådena i Göteborg.

• Att verka för en levande och trygg 
stadsmiljö.

• Att via långsiktig teknisk och eko-
nomisk planering säkerställa teknisk 
hög standard och god ekonomi samt 
fortlöpande fastighetsförädling.

• Att den egna förvaltningen skall 
hålla en hög kvalité och servicenivå 
vad gäller ekonomisk, administrativ 
och teknisk förvaltning samt fastig-
hetsservice.

• Att föreningen skall verka för god 
miljöhänsyn. 

• Att föreningen i sin verksamhet skall 
verka för och iakttaga god etik och 
moral.

STRATEGI

Upplåtelseformer
• Att i första hand upplåta ytor till  

bostäder med bostadsrätt. 

• Att bostadslägenheter som idag upp-
låtes med hyresrätt snarast möjligt 
övergår till bostadsrätt. 

• Att som komplement till upplåtelse 
med bostadsrätt, i syfte att skapa en 
levande stadsmiljö och god boen-
dekvalité, uthyra lämpliga ytor till 
verksamhetslokaler och student- 
lägenheter.

• Att föreningen i egenskap av hyres-
värd skall erbjuda hyresobjekt med 
god standard.

• Att extern uthyrning skall ske på 
kommersiell grund.

Medlemsdemokrati
• Att verka för en god uppslutning på 

föreningsstämmor.

• Att lyfta frågor till föreningsstämman 
där bred förankring och medlemmars 
delaktighet är av demokratisk vikt.

• Att genom samverkan med gårds-
ombud och vid behov arbetsgrupper 
verka för en väl fungerande med-
lemsdemokrati.

• Att genomföra boendemöten.

• Att vid behov via rådgivande med-
lemsenkäter få en bättre grund för 
väl förankrade beslut.

• Att uppmuntra medlemmarna till att 
löpande inkomma med förslag och 
synpunkter. 

• Att medlemmar och hyresgäster skall 
vara väl informerade om föreningens 
verksamhet.

• Att via föreningsstämmor, informa-
tionsmöten, årsredovisning, informa-
tionspärm, Masthuggsnytt, informa-
tionsbrev och Internet föra ut viktig 
information om föreningen och dess 
verksamhet.

Boendekvalité
• Att verka för en god boendemiljö 

genom att fortlöpande underhålla 
och förädla området så att det är att-
raktivt för både befintliga och poten-
tiella medlemmar och hyresgäster.

• Att vid behov revidera föreningens 
trivselregler.

• Att skapa ett boende som är attrak-
tivt och väl fungerande för alla.

• Att verka för god trygghet inom 
området och i den intilliggande när-
miljön.

• Att aktivt verka för utveckling av 
stadsdelen och föreningens närom-
råden.

• Att i enlighet med medlemmarnas 
önskemål tillhandahålla gemensam-
hetslokaler för fritidsaktiviteter, träf-
far och sammankomster.

• Att stödja aktiviteter i syfte att skapa 
trivsel och samhörighet. 

Teknisk planering
• Att årligen revidera underhållsplanen 

omfattande tio år.

• Att årligen revidera investerings- 
planen omfattande tjugo år.

Ekonomisk planering
• Att årligen revidera finansierings-

planen omfattande tio år.

• Att årligen revidera finanspolicyn.

Förvaltning
• Att förvaltningen skall verka för både 

kostnadseffektivitet och kvalitets- 
tänkande i samband med drift samt 
vid upphandling av entreprenader, 
varor och tjänster.

• Att utveckla skötselkvalitén i syfte 
att uppnå och upprätthålla en god 
skötsel av området.

• Att hålla hyresnivåer som är mark-
nads- eller bruksvärdesmässiga.

• Att aktivt verka för en hög uthyr-
ningsgrad.

• Att föreningen skall verka för en god 
arbetsmiljö för anställd personal.

• Att via god tillgänglighet och ser-
vicemedvetenhet hos föreningens 
personal hålla en hög servicenivå till 
medlemmar och hyresgäster.

• Att via kompetensutveckling av an-
ställd personal uppnå och upprätt-
hålla en hög kvalité och god service 
inom förvaltningen.

• Att förvaltningen i sin verksamhet 
skall verka för att de i verksamhets-
planen satta målen efterlevs.

• Att förvaltningen vid upphandling 
och i övrigt skall verka för god mil-
jöhänsyn.

Miljö
• Att vid behov revidera miljöpolicyn.

Etik
• Att vid behov revidera föreningens 

etiska regler.

VERKSAMHETSPLAN
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a) Stämmans öppnande.
 
b) Fastställande av röstlängd.
 
c) Val av stämmoordförande.
 
d) Val av stämmosekreterare.
 
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
 
f) Val av rösträknare.
 
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
 
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 
k) Beslut om resultatdisposition.
 
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 
n) Fråga om arvoden åt förtroendevalda.
 
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande
 fall val av styrelseordförande.
 
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 
r) Val av valberedning.
 
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
 till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 
t) Stämmans avslutande.

DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA




