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Årsmötesprotokoll vid Rudbeckia kollektivhusförening 2021 
 
Datum: måndag 8 mars 2021, klockan 19.00  
Plats: Zoom-möte 

 
 

1. Årsmötet öppnas 
Alla deltagare anslöt sig och Gunbritt Geijer hälsar alla välkomna. 
 

2. Val av ordförande för mötet 
Mötet valde Gunbritt Geijer till ordförande 
 

3. Val av sekreterare för mötet 
Mötet valde Anita Lundberg till sekreterare 

 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justerare valdes Monica Killander och Gunilla Hamberg 
 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
Mötet ansåg att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
6. Fastställande av dagordning 

Punkt 11 och 12 i dagordningen har lagts till efter mötets utlysande. Pia vill lägga till en 
punkt för att informera om Klimatveckan som föreslås till punkt 19 på dagordningen. 
Mötet godkände alla extra punkter till dagordningen. 
 

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse 2020 
Mötet fastställde verksamhetsberättelsen. 
 

8. Styrelsens Ekonomiska berättelse 2020 
Mötet fastställde den ekonomiska berättelsen. 
 

9. Revisionsberättelse för 2020 
Amelie Aulin redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade mötet att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet. 
Mötet godkände revisionsberättelsen. 

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
 

11. Fråga om fortsatt verksamhet för Kollektivhusföreningen Rudbeckia – det finns 2 scenarier: 
1. Kollektivhusföreningen Rudbeckia fortsätter arbeta aktivt för fler 

kollektivhus i Uppsala – under förutsättning att det finns aktiva medlemmar som vill vara 
med i föreningen samt att en styrelse kan bildas.  

2. Eller ska ett första beslut fattas nu om att upplösa föreningen? 
Enligt Kollektivhusföreningens stadgar kan den inte upplösas med mindre än att detta 
beslut tas på två ordinarie årsmöten, dvs. även på årsmötet 2022.  
Oavsett vilket man väljer för kollektivhusföreningens framtid behöver den en ny styrelse 
som driver föreningen till nästa årsmöte. I första fallet enligt nuvarande stadgar med 
aktiva medlemmar eller i andra fallet en avvecklingsstyrelse med 2–3 styrelse personer 
för att hantera innevarande år och förbereda ett sista årsmötet 2022. 
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Styrelsens förslag är att alla medlemmar som betalat in 250 kronor senast den 28 
februari 2021 är medlemmar i båda föreningar under 2021, Kollektivhusföreningen 
Rudbeckia och Husföreningen Rudbeckia som vänmedlem. År 2022 delas föreningarna 
och den som vill vara med i Kollektivhusföreningen Rudbeckia driver antingen den vidare 
eller avvecklar den. 

 En röstning genomfördes där frågan var:  
 Ska Rudbeckia Kollektivhusförening drivas vidare? 
 13 st röstade Nej (25%) 
 3 st röstade   Ja (75%) 
 1 st röst lades ner 
 För röstlängd se deltagarlistan. 
Mötet beslutade att upplösa föreningen av stadgestekniska skäl så att ett eventuellt beslut 
att upplösning ska kunna tas vid årsmötet 2022 ifall föreningen så önskar. Om 
medlemmarna vill driva den vidare kan det vid årsmötet beslutas att föreningen INTE ska 
upplösas utan fortsätta sin verksamhet  
 

12. Fråga om medlemsavgift – Styrelsens förslag att de som blir bomedlemmar i Husföreningen 
Rudbeckia vid tecknade av lägenhetskontrakt i kollektivhuset i Rosendal ska ta med sin 
medlemsavgift (250 kronor) i Kollektivhusföreningen Rudbeckia för 2021 till Husföreningen 
Rudbeckia. Årsavgiften för kollektivhusföreningen 2022 föreslås till 150 kronor.  
Mötet godkände styrelsens förslag. 
 

13. Verksamhetsplan  
Gunbritt redogör för verksamhetsplanen som också finns att läsa i sin helhet på 
webbplatsen: http://rudbeckiakollektivhus.se/arsmoten/ 
Mötet godkänner verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag. 

 
14. Motioner från medlemmarna 

Inga motioner har inkommit. 
 

15. Budget och fastställande av medlemsavgift. 
Leif Wernberg redogör för föreningens ekonomi. Idag har Kollektivhusföreningen  
51 medlemmar och har därmed fått in 12 750 sek i årsavgifter för året – pengarna som 
kommer att gå till löpande utgifter under året.  Beslut om eventuellt överskott tas i samband 
med nästa årsmöte. 

 
16. Val av styrelseledamöter 

Gunbritt Geijer, Leif Wernberg och Anita Lundberg väljs till styrelse i kollektivhusföreningen 
som behöver vara minst 3 pers. Fler kan adjungeras, men utan beslutanderätt. 
 

17. Val av revisor/-er – 
Lena Wiklund och Gunilla Hamberg valdes till nya Revisorer 
 

18. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande – Eftersom ingen ville bli 
valberedning för kommande år läggs ansvaret på den nya styrelsen att bereda inför nästa 
årsmöte. 

 
19. Pia informerar om Klimatveckan 21 – 28 mars. Rudbeckia kommer att delta vid 2 tillfällen:  

Tisdag 23 mars kl 12.15-13.00 heter eventet Modernt och klimatsmart att bo i 
kollektivhus!  Och är ett samtal mellan kollektivhusföreningen Rudbeckia och SVEA-
fastigheters grundare Svante Jernberg och Moa Andersson Kommunikationschef och 

http://rudbeckiakollektivhus.se/arsmoten/
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