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Årsmötesprotokoll 

Ordinarie årsmöte med Stugföreningen Lofsens Fjällby. 

Tid: lördagen den 23 april 2022, klockan 15:00 

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 i Solna samt via Teamslänk 

1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Johan Eklund hälsade alla närvarande andelsägare 

välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Fråga om kallelse behörigen skett 

Kallelsen till årsmötet hade utsänts till samtliga andelsägare via mail 14 dagar 

före mötet och varit publicerat på sociala medier i 2 månader. 

Årsmötet beslutade godkänna att kallelsen skett enligt stadgarna. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutade godkänna den till kallelsen bifogade dagordningen. 

 

4. Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslutade välja Karin Franklin från Ekonomilänken till mötesordförande 

 
5. Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade välja Magnus Hellström till mötessekreterare 

  

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Årsmötet beslutade välja Magnus Järv, O2 och Maria Ohlsson, 81 till att justera 
årsmötesprotokollet 
 

7. Förteckning över närvarande andelsägare 

En närvaroförteckning upprättas av i lokalen närvarande deltagare. För deltagare 

via länk gäller förteckning upprättad av mötesappen Percap.  

Årsmötet beslutade att dessa förteckningar skulle gälla som röstlängd. 

 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning 

Mötesordförande redovisade den utskickade förvaltningsberättelsen och 

årsredovisningen. Årsmötet beslutade godkänna föredragningen av 

förvaltningsberättelsen och årsredovisningen. 

Särskilda punkter som behandlades och hade fler frågor från mötesdeltagarna: 

- Taken: Målet är att samtliga tak ska bytas, men det kommer att ta ett antal år. 

Föreningen subventionerar genom att stå för allt material. Husägarna står för 

arbetskostnaden. Även hus med betongpannor skall erbjudas plåttak. 
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- Fråga om avgiften: Förslag från mötesdeltagare var att höja den lite varje år för 

att föreningen ska ha råd att genomföra moderniseringsprojekt framöver. 

 

9. Revisorernas berättelse 

Rolf Andersson, revisor, har gått igenom årsredovisningen tillsammans med Jonte 

Söderström och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen samt lägga denna till 

handlingarna. 

 
10. Godkännande av årsredovisning 

Årsmötet beslutade enhälligt godkänna årsredovisningen samt lägga denna till 

handlingarna. 

 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

12. Motioner från andelsägare, framställningar från styrelsen 

Motion 1. 

Linda Kogler önskar en verksamhetsplan för kommande 10-årsperiod 

Motionen avslås då mötet anser det vara för lång tid på grund av arrendeavtalet 

Uppdatering under årsmötet: Styrelsen bör arbeta för att ta fram en plan för en 

kortare period, förslagsvis 4-8år. 

Motion 2. 

Linda Kogler önskar Renovering av köken i enlighet med samverkansavtalet. 

Motionen avslås på grund av allt för olika standard i de hus som ingår i föreningen  

Framställan 1. 

Styrelsen önskar införa storstädning 2 gånger per år mot att medlemmarna 

betalar storstädningen via RUT-avdrag och i gengäld får en minskad kostnad till 

föreningen  

Motionen godkänns 

Framställan 2. 

Styrelsen önskar en revidering av stadgarna. 

Synpunkter på formuleringar. Sammanställning av synpunkter kommer att tas 

med i förslaget till nya stadgar, som ska fastställas på kommande extra årsmöte. 

Motionen godkänns med de föreslagna förändringarna 

 

13. Ersättning till styrelse och revisorer 

Årsmötet beslutade godkänna den föreslagna ersättningen på 104 000 kr som 

kommer att utgå till styrelsen och revisorer enligt förslag. 
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14. Verksamhetsplan 2022 

Styrelsens ordförande gick igenom planen för 2022 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 

 

15. Styrelsens förslag till budget och förvaltningsavgifter 

Styrelsens kassör gick igenom budgeten 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 

 

16. Val av styrelse och styrelseordförande 

Alf Johnsson, nyval två år, t o m 2024 

Daniel Thorsell, nyval två år, t o m 2024 

Josefin Lindeberg, nyval två år, t o m 2024 

Magnus Hellström, omval, t o m 2024 

Alexander Vanderwert Gebert, fyllnadsval 1 år t om 2023 

Johan Eklund, vald t o m 2023 

Johan Bremark, vald t o m 2023 

Nils Flink, vald t o m 2023 

Valberedningens förslag godkänns 

 

17. Val av styrelsesuppleanter 

Ann-Sofie Wiman, nyval ett år, t o m 2023 

Valberedningens förslag godkänns 

 

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant 

Jonte Söderström, omval två år, t o m 2024 

Rolf Andersson, vald t o m 2023 

Valberedningens förslag godkänns 

 

19. Val av valberedning 

Maria Ohlsson (sammankallande) och Magnus Järv valdes till nya valberedning. 

 

20. Övriga föranmälda ärenden 

Inga övriga ärenden behandlades 

 

21. Protokollets distribution 

Stugföreningen kommer distribuera samtliga handlingar digitalt till de 

kontaktuppgifter som finns i föreningens Ägarportal  
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22. Årsmötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse samt förklarade 

årsmöte för avslutad. 

Bilagor:  

1. Röstlängd 

2. Motioner 

3. Framställan från styrelsen 

 

 

 

 

Sekreterare    Protokollet uppvisat och godkänt 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Magnus Hellström  Karin Franklin 

 

 

Protokollet justeras 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Magnus Djerf  Maria Ohlsson 
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Bilaga 1. Röstlängd 

 

2022-04-23 15:13:06 Röstlängd uppdaterad 

Röstsedel Namn  Röstsedel Namn 

12 LARS-ERIK THUN 14 Eva Susanne Sahlin  

15 Eva Susanne Sahlin 21 Gerd Barbro Sahlin  

22 Leif Gösta Nordlander 23 HANS LINDKVIST  

25 LINDA KOGLER 27 DANIEL ÅHLSTRÖM  

35 Åsa Johanna Lindkvist 36 ROLF ANDERSSON  

42 Marie-Louise Gunilla Dolk Persson  

45 Bengt Aronsson 51 Karl Åke Roberth Larsson  

53 Lars Rune Carlsson 77 Klas Patrik Israelsson  

81 MARIA OHLSSON 83 Magnus Lennart Hellström  

85 JOHAN MEDIN 86 Ann-Sofie Katarina Wiman  

87 MIRJAM EEN  93 PERNILLA BJÖRKLUND  

97 NILS FLINK  L12 Pia Isaksson  

L14 JOSEFIN LINDEBERG L14 JOHNAS FINNZE  

L26 ELSY BIRGITTA VIOLA SAMUELSSON  

M07 JAN KARLSSON M08 KATARINA HAGELIN  

M11 JOHAN EKLUND M12 ALEXANDER VANDERWERT GEBERT 

N07 ANDERS NORDENBERG N09 ANN NORBERG  

O01 ALF JOHNSSON O02 Hans Erik Persson  

O02 Sven Ivar Magnus Djerf O03 Lars Arne Nilsson  

O06 JOHAN BREMARK R20 ANDERS RUDESTAD 
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Bilaga 2. Motioner 

 

Motion nr 1: 
 
Verksamhetsplan 10 års period 
 
Vi föreslår att styrelsen arbetar fram en Verksamhetsplan som sträcker sig över en tioårs 
period. Verksamhetsplanen ska underlätta styrelsens arbete att sköta förvaltningen av husen 
och ge medlemmarna en bättre insikt i vad som behöver åtgärdas i ett längre perspektiv. 
Verksamhetsplanen ska innehålla både åtgärd men också en uppskattning av kostnad för 
åtgärden. 
  
2021-12-14 
Andelsägare Linda & Fredrik Kogler 
 
 
 
Styrelsen svar på Motion 1 
 
Sedan 2 år tillbaka har styrelsen arbetat med en årsvis verksamhetsplan för de ansvar som 
åligger Stugföreningen Lofsens Fjällby. Denna plan ligger till grund för den budget som 
medlemmarna på årsmötet sedan beslutar. Då markarrendet för medlemmarna i 
Stugföreningen kommer att löpa ut senast 2028 har stugföreningen svårt att lägga en 10-årig 
plan för verksamheten då styrelsen inte har kännedom om vad som kommer ske efter 2028. 
 
Styrelsen yrkar därför avslag på denna motion 
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Motion nr 2: 
 
Motion Renovering av kök samt ta bort heltäckningsmattor som finansieras av en extra 
inbetalning av medlemmarna. 
 
Husen börjar bli slitna och med det ökar kostnader för underhåll samt att de minskar i 
attraktion att hyra ut.  
Husen är över 40 år och behöver få nya kök. Detta skulle underlätta både städning samt 
skapa mervärde såväl för medlemmar som för hyresgäst.  
De gamla heltäckningsmattorna i sovrummen har gjort sitt och vi föreslår att man tar bort de 
och ersätter med ngt mer hygieniskt trä/laminatgolv. Eftersom vi har en tajt budget och 
pengarna inte räcker till för dessa renoveringar föreslår vi en extra inbetalning av 
medlemmarna för att finansiera åtgärderna. Med detta kan vi förhoppningsvis upphandla ett 
bättre pris och behålla ett enhetligt utseende på våra hus, vilket i sin tur underlättar 
förvaltningen. 
 
2021-12-14 
Andelsägare Linda & Fredrik Kogler 
 
 
 
Styrelsen svar på Motion 2 
 
Stugföreningen Lofsens Fjällby har sett ett allt ökat behov av denna typ av tjänster under de 
senaste åren. 
 
Andelsägare i flera hus i stugföreningen har tillsammans redan påbörjat eller redan 
genomfört denna typ av renovering i sina andelshus som motionärerna föreslår. 
Detta gör det både ohanterbart och orättvist om en enhetlig extrainbetalning för samtliga 
medlemmar i föreningen skall göras för att klara av denna typ av renovering.  
 
Under 2021 bildade Stugföreningen ett servicebolag som under 2022 kommer kunna 
presentera olika renoveringserbjudanden för medlemmar i Stugföreningen. 
Stugföreningen Lofsens Fjällby har som ambition att knyta till sig flera entreprenörer som 
kan erbjuda dessa tjänster till en rimlig kostnad då servicebolaget har möjlighet att göra 
större upphandlingar än den enskilda andelsägaren i stugföreningen. 
 
Styrelsen yrkar därför avslag på denna motion 
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Bilaga 3. Framställan från styrelsen 

 

Framställan nr 1: 
 
Utöka antalet storstädningar från 1 till 2 gången per år 
 
Stugföreningen Lofsens Fjällby genomför under vår sommar varje år en storstädning i 
samtliga hus. Styrelsen arbetar nu med att kunna utöka antalet storstädningar från en gång 
per år till två gånger per år, detta då besöksfrekvensen ökat även under sommartid vilket är 
mycket positivt för Stugföreningen och dess medlemmar. 
 
Förslag på finansiering av detta är att medlemmarna själva betalar fakturan för denna 
storstädning för att kunna nytta RUT-avdraget, vilket föreningen inte har möjlighet att kunna 
göra. 
  
I utbyte mot detta ersätter föreningen medlemmarna i stället med motsvarande sänkning av 
månadsavgiften för att den totala kostnaden för tjänsten inte skall påverka medlemmarnas 
totala kostnad till föreningen jämfört med idag. 
 
Resultatet blir att husen i stugföreningen får 2 storstädningar varje år till samma kostnad 
som tidigare. 
 
 
 
 
 
Framställan nr 2: 
 
Revidering av Stugföreningens stadgar 
 
Verksamheten i Stugföreningen Lofsens Fjällby har förändrats under de senaste 5 åren då 
besöksfrekvensen har stigit i takt med att fler aktiviteter erbjuds i Lofsdalen under hela året. 
Nyttjandegraden i medlemmarnas hus har kraftigt ökat under hela året och det har blivit 
alltmer viktigt att förstå vad varje medlems ansvar är i en ideell föreningen. 
 
Styrelsen ser då behovet med att även uppdatera stadgarna i Stugföreningen Lofsens Fjällby 
för att bättre spegla verksamheten och ansvarsfördelningen i föreningen.  
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Årsmötesprotokoll 


Ordinarie årsmöte med Stugföreningen Lofsens Fjällby. 


Tid: lördagen den 23 april 2022, klockan 15:00 


Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 i Solna samt via Teamslänk 


1. Årsmötets öppnande 


Föreningens ordförande Johan Eklund hälsade alla närvarande andelsägare 


välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 


 


2. Fråga om kallelse behörigen skett 


Kallelsen till årsmötet hade utsänts till samtliga andelsägare via mail 14 dagar 


före mötet och varit publicerat på sociala medier i 2 månader. 


Årsmötet beslutade godkänna att kallelsen skett enligt stadgarna. 


 


3. Godkännande av dagordning 


Årsmötet beslutade godkänna den till kallelsen bifogade dagordningen. 


 


4. Val av ordförande för mötet 


Årsmötet beslutade välja Karin Franklin från Ekonomilänken till mötesordförande 


 
5. Val av sekreterare för mötet 


Årsmötet beslutade välja Magnus Hellström till mötessekreterare 


  


6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Årsmötet beslutade välja Magnus Järv, O2 och Maria Ohlsson, 81 till att justera 
årsmötesprotokollet 
 


7. Förteckning över närvarande andelsägare 


En närvaroförteckning upprättas av i lokalen närvarande deltagare. För deltagare 


via länk gäller förteckning upprättad av mötesappen Percap.  


Årsmötet beslutade att dessa förteckningar skulle gälla som röstlängd. 


 


8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning 


Mötesordförande redovisade den utskickade förvaltningsberättelsen och 


årsredovisningen. Årsmötet beslutade godkänna föredragningen av 


förvaltningsberättelsen och årsredovisningen. 


Särskilda punkter som behandlades och hade fler frågor från mötesdeltagarna: 


- Taken: Målet är att samtliga tak ska bytas, men det kommer att ta ett antal år. 


Föreningen subventionerar genom att stå för allt material. Husägarna står för 


arbetskostnaden. Även hus med betongpannor skall erbjudas plåttak. 







 
 


- Fråga om avgiften: Förslag från mötesdeltagare var att höja den lite varje år för 


att föreningen ska ha råd att genomföra moderniseringsprojekt framöver. 


 


9. Revisorernas berättelse 


Rolf Andersson, revisor, har gått igenom årsredovisningen tillsammans med Jonte 


Söderström och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  


Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen samt lägga denna till 


handlingarna. 


 
10. Godkännande av årsredovisning 


Årsmötet beslutade enhälligt godkänna årsredovisningen samt lägga denna till 


handlingarna. 


 


11. Ansvarsfrihet för styrelsen 


Årsmötet beslutade enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 


verksamhetsåret. 


 


12. Motioner från andelsägare, framställningar från styrelsen 


Motion 1. 


Linda Kogler önskar en verksamhetsplan för kommande 10-årsperiod 


Motionen avslås då mötet anser det vara för lång tid på grund av arrendeavtalet 


Uppdatering under årsmötet: Styrelsen bör arbeta för att ta fram en plan för en 


kortare period, förslagsvis 4-8år. 


Motion 2. 


Linda Kogler önskar Renovering av köken i enlighet med samverkansavtalet. 


Motionen avslås på grund av allt för olika standard i de hus som ingår i föreningen  


Framställan 1. 


Styrelsen önskar införa storstädning 2 gånger per år mot att medlemmarna 


betalar storstädningen via RUT-avdrag och i gengäld får en minskad kostnad till 


föreningen  


Motionen godkänns 


Framställan 2. 


Styrelsen önskar en revidering av stadgarna. 


Synpunkter på formuleringar. Sammanställning av synpunkter kommer att tas 


med i förslaget till nya stadgar, som ska fastställas på kommande extra årsmöte. 


Motionen godkänns med de föreslagna förändringarna 


 


13. Ersättning till styrelse och revisorer 


Årsmötet beslutade godkänna den föreslagna ersättningen på 104 000 kr som 


kommer att utgå till styrelsen och revisorer enligt förslag. 


 







 
 


 
14. Verksamhetsplan 2022 


Styrelsens ordförande gick igenom planen för 2022 


Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 


 


15. Styrelsens förslag till budget och förvaltningsavgifter 


Styrelsens kassör gick igenom budgeten 


Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 


 


16. Val av styrelse och styrelseordförande 


Alf Johnsson, nyval två år, t o m 2024 


Daniel Thorsell, nyval två år, t o m 2024 


Josefin Lindeberg, nyval två år, t o m 2024 


Magnus Hellström, omval, t o m 2024 


Alexander Vanderwert Gebert, fyllnadsval 1 år t om 2023 


Johan Eklund, vald t o m 2023 


Johan Bremark, vald t o m 2023 


Nils Flink, vald t o m 2023 


Valberedningens förslag godkänns 


 


17. Val av styrelsesuppleanter 


Ann-Sofie Wiman, nyval ett år, t o m 2023 


Valberedningens förslag godkänns 


 


18. Val av en revisor och en revisorssuppleant 


Jonte Söderström, omval två år, t o m 2024 


Rolf Andersson, vald t o m 2023 


Valberedningens förslag godkänns 


 


19. Val av valberedning 


Maria Ohlsson (sammankallande) och Magnus Järv valdes till nya valberedning. 


 


20. Övriga föranmälda ärenden 


Inga övriga ärenden behandlades 


 


21. Protokollets distribution 


Stugföreningen kommer distribuera samtliga handlingar digitalt till de 


kontaktuppgifter som finns i föreningens Ägarportal  


 







 
 


22. Årsmötets avslutande 


Mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse samt förklarade 


årsmöte för avslutad. 


Bilagor:  


1. Röstlängd 


2. Motioner 


3. Framställan från styrelsen 


 


 


 


 


Sekreterare    Protokollet uppvisat och godkänt 


…………………………………………………… …………………………………………………… 


Magnus Hellström  Karin Franklin 


 


 


Protokollet justeras 


…………………………………………………… …………………………………………………… 


Magnus Djerf  Maria Ohlsson 


 


  







 
 


Bilaga 1. Röstlängd 


 


2022-04-23 15:13:06 Röstlängd uppdaterad 


Röstsedel Namn  Röstsedel Namn 


12 LARS-ERIK THUN 14 Eva Susanne Sahlin  


15 Eva Susanne Sahlin 21 Gerd Barbro Sahlin  


22 Leif Gösta Nordlander 23 HANS LINDKVIST  


25 LINDA KOGLER 27 DANIEL ÅHLSTRÖM  


35 Åsa Johanna Lindkvist 36 ROLF ANDERSSON  


42 Marie-Louise Gunilla Dolk Persson  


45 Bengt Aronsson 51 Karl Åke Roberth Larsson  


53 Lars Rune Carlsson 77 Klas Patrik Israelsson  


81 MARIA OHLSSON 83 Magnus Lennart Hellström  


85 JOHAN MEDIN 86 Ann-Sofie Katarina Wiman  


87 MIRJAM EEN  93 PERNILLA BJÖRKLUND  


97 NILS FLINK  L12 Pia Isaksson  


L14 JOSEFIN LINDEBERG L14 JOHNAS FINNZE  


L26 ELSY BIRGITTA VIOLA SAMUELSSON  


M07 JAN KARLSSON M08 KATARINA HAGELIN  


M11 JOHAN EKLUND M12 ALEXANDER VANDERWERT GEBERT 


N07 ANDERS NORDENBERG N09 ANN NORBERG  


O01 ALF JOHNSSON O02 Hans Erik Persson  


O02 Sven Ivar Magnus Djerf O03 Lars Arne Nilsson  


O06 JOHAN BREMARK R20 ANDERS RUDESTAD 


  







 
 


Bilaga 2. Motioner 


 


Motion nr 1: 
 
Verksamhetsplan 10 års period 
 
Vi föreslår att styrelsen arbetar fram en Verksamhetsplan som sträcker sig över en tioårs 
period. Verksamhetsplanen ska underlätta styrelsens arbete att sköta förvaltningen av husen 
och ge medlemmarna en bättre insikt i vad som behöver åtgärdas i ett längre perspektiv. 
Verksamhetsplanen ska innehålla både åtgärd men också en uppskattning av kostnad för 
åtgärden. 
  
2021-12-14 
Andelsägare Linda & Fredrik Kogler 
 
 
 
Styrelsen svar på Motion 1 
 
Sedan 2 år tillbaka har styrelsen arbetat med en årsvis verksamhetsplan för de ansvar som 
åligger Stugföreningen Lofsens Fjällby. Denna plan ligger till grund för den budget som 
medlemmarna på årsmötet sedan beslutar. Då markarrendet för medlemmarna i 
Stugföreningen kommer att löpa ut senast 2028 har stugföreningen svårt att lägga en 10-årig 
plan för verksamheten då styrelsen inte har kännedom om vad som kommer ske efter 2028. 
 
Styrelsen yrkar därför avslag på denna motion 
 
 
  







 
 


Motion nr 2: 
 
Motion Renovering av kök samt ta bort heltäckningsmattor som finansieras av en extra 
inbetalning av medlemmarna. 
 
Husen börjar bli slitna och med det ökar kostnader för underhåll samt att de minskar i 
attraktion att hyra ut.  
Husen är över 40 år och behöver få nya kök. Detta skulle underlätta både städning samt 
skapa mervärde såväl för medlemmar som för hyresgäst.  
De gamla heltäckningsmattorna i sovrummen har gjort sitt och vi föreslår att man tar bort de 
och ersätter med ngt mer hygieniskt trä/laminatgolv. Eftersom vi har en tajt budget och 
pengarna inte räcker till för dessa renoveringar föreslår vi en extra inbetalning av 
medlemmarna för att finansiera åtgärderna. Med detta kan vi förhoppningsvis upphandla ett 
bättre pris och behålla ett enhetligt utseende på våra hus, vilket i sin tur underlättar 
förvaltningen. 
 
2021-12-14 
Andelsägare Linda & Fredrik Kogler 
 
 
 
Styrelsen svar på Motion 2 
 
Stugföreningen Lofsens Fjällby har sett ett allt ökat behov av denna typ av tjänster under de 
senaste åren. 
 
Andelsägare i flera hus i stugföreningen har tillsammans redan påbörjat eller redan 
genomfört denna typ av renovering i sina andelshus som motionärerna föreslår. 
Detta gör det både ohanterbart och orättvist om en enhetlig extrainbetalning för samtliga 
medlemmar i föreningen skall göras för att klara av denna typ av renovering.  
 
Under 2021 bildade Stugföreningen ett servicebolag som under 2022 kommer kunna 
presentera olika renoveringserbjudanden för medlemmar i Stugföreningen. 
Stugföreningen Lofsens Fjällby har som ambition att knyta till sig flera entreprenörer som 
kan erbjuda dessa tjänster till en rimlig kostnad då servicebolaget har möjlighet att göra 
större upphandlingar än den enskilda andelsägaren i stugföreningen. 
 
Styrelsen yrkar därför avslag på denna motion 
 
 


 


 







 
 


 


Bilaga 3. Framställan från styrelsen 


 


Framställan nr 1: 
 
Utöka antalet storstädningar från 1 till 2 gången per år 
 
Stugföreningen Lofsens Fjällby genomför under vår sommar varje år en storstädning i 
samtliga hus. Styrelsen arbetar nu med att kunna utöka antalet storstädningar från en gång 
per år till två gånger per år, detta då besöksfrekvensen ökat även under sommartid vilket är 
mycket positivt för Stugföreningen och dess medlemmar. 
 
Förslag på finansiering av detta är att medlemmarna själva betalar fakturan för denna 
storstädning för att kunna nytta RUT-avdraget, vilket föreningen inte har möjlighet att kunna 
göra. 
  
I utbyte mot detta ersätter föreningen medlemmarna i stället med motsvarande sänkning av 
månadsavgiften för att den totala kostnaden för tjänsten inte skall påverka medlemmarnas 
totala kostnad till föreningen jämfört med idag. 
 
Resultatet blir att husen i stugföreningen får 2 storstädningar varje år till samma kostnad 
som tidigare. 
 
 
 
 
 
Framställan nr 2: 
 
Revidering av Stugföreningens stadgar 
 
Verksamheten i Stugföreningen Lofsens Fjällby har förändrats under de senaste 5 åren då 
besöksfrekvensen har stigit i takt med att fler aktiviteter erbjuds i Lofsdalen under hela året. 
Nyttjandegraden i medlemmarnas hus har kraftigt ökat under hela året och det har blivit 
alltmer viktigt att förstå vad varje medlems ansvar är i en ideell föreningen. 
 
Styrelsen ser då behovet med att även uppdatera stadgarna i Stugföreningen Lofsens Fjällby 
för att bättre spegla verksamheten och ansvarsfördelningen i föreningen.  
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