
  
 
 
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR UPPLANDS-BRO 
INTRESSEFÖRENING FÖR MONTESSORI (UBIM) 
 
DATUM: Lördagen den 19 september 2015. 
PLATS: Urfjäll 
 
1. Val av mötesordförande  

Torbjörn Engelkes valdes till mötesordförande. 
 

2. Val av mötessekreterare 
Catarina Ottosson valdes till mötessekreterare. 
 

3. Val av två justeringspersoner 
Linnea Lind och Olle Vide valdes till justeringspersoner. 
 

4. Fråga om stämma utlysts i stadgeenlig ordning  
Mötet var stadgeenligt utlyst, då kallelsen skickats ut till föreningens medlemmar 
två veckor före mötet. 
 

5. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. 
 

6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning avseende föregående verksamhetsår  
Michaela från styrelsen presenterade delar av verksamhetsberättelsen, med 
fokus på fastighet. Inga frågor från närvarande medlemmar. Avseende resultat- 
och balansräkning framkom synpunkt på att denna skickats ut sent till 
medlemmarna och att det inte funnits tid att få svar på frågor kring denna. Med 
anledning av detta sköts punkt 8 på dagordningen fram till efter lunch, för att 
frågor skulle kunna ställas till revisorer. När frågan togs upp på nytt fanns inga 
frågor från närvarande medlemmar. 
 

7. Framläggande av revisionsberättelsen 
Revisorerna Thomas och Anders presenterade revisionsberättelsen. De föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen, men föreslog att årsmötet ger följande två uppdrag till 
styrelsen:  
-att till kommande föreningsstämma föreslå stadgeändring avseende 
lånemöjligheterna. 
- att säkerställa det systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbetet som förväntas 
av huvudmannen. 



Mötet beslutar att ge styrelsen ovan två nämnda uppdrag. 
 

8. Beslut om: 
a) fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat och balansräkning fastställdes av mötet. 
b) dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 

Årets vinst går till föreningens reparationsfond. 
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fastställdes av mötet. 
 

9. Fråga som medlem i stadgeenlig tid hänskjutit till stämman 
Inga inkomna motioner. 

 
10. Fastställande av årsavgift.  

Styrelsens förslag, att årsavgiften fortsätter vara 500 SEK/år som betalas årsvis 
innan september månads början, fastställdes av mötet. 

 
11. Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.  

Caroline Sjöström har ytterligare ett år kvar på sitt mandat i styrelsen. Hon 
omväljs som ordförande för detta år. 

 
Catarina Ottosson omväljs som ledamot för ytterligare två år. Jessica Gärdebring 
och Tesi Aschan som varit adjungerade under delar av året väljs in som ordinarie 
ledamöter för två år. Julia Englund väljs in som ledamot i styrelsen för två år. 
 
Sittande styrelseledamöter med mandat ytterligare ett år är Yvonne Ulvetoft, 
Göran Svanberg, Lennart Kummelbäck och Michaela Sköld. 
 

12.  Val av en revisor 
Om val av Thomas Wedhäll för ytterligare två år. 
Sittande revisor med mandat ytterligare ett år: Anders Göransson 
 

13. Val av valberedning, varav en ledamot ska utses till sammankallande 
Nyval av Torbjörn Engelkes och Fia Stjernelund, två års mandat..  
 

14.  Övriga ärenden 
Motion från styrelsen 
 

För att skapa förutsättning till en nybyggnation på föreningens mark föreslog 
att föreningsstämman ger styrelsen tillåtelse att pantförskriva föreningens 
egendom och ta upp lån gällande mer än halva fastighetens taxeringsvärde. 
Mötet avslår motionen, då detta inte är möjligt utifrån att skolbyggnader inte 
har något taxeringsvärde.  

  
      Frågor från medlemmar 

 
Fråga kring byggnationen: Har styrelsen övervägt att köpa en befintlig 
fastighet i området istället för att bygga nytt? Vad har troligen högst 
värdeökning? Styrelsen har diskuterat frågan förut, men tar med med sig 
frågan och ser över den på nytt. 



 
Fråga om information till nya familjer. Behöver informationspaket till nya 
familjer ses över och uppdateras? Styrelsen tar med sig även denna 
fråga. 
 

 
15.  Mötet avslutas 
 
 
 
 
------------------------------  ----------------------------- 
Catarina Ottosson  Torbjörn Engelkes 
mötessekreterare  mötesordförande 
 
 
Protokollet justerat 
 
 
 
------------------------------  ------------------------------- 
Linnea Lind  Olle Vide 
 
 
  


	PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR UPPLANDS-BRO INTRESSEFÖRENING FÖR MONTESSORI (UBIM)

