
Styrelsens förslag på inkomna motioner

MOTION C:
Styrelsen föreslår att de två första punkterna, utemöbler och uteplatsen, 
hänskjuts till trädgårdsgruppen som behandlar dessa frågor i sin femårsplan 
och budget som styrelsen har begärt in. 
Styrelsen föreslår att de två sista punkterna, föreningslokal, behandlas av en 
arbetsgrupp utanför styrelsen. 

 MOTION K:
1 Bifalles. Vi betalar 160 kkr /år i fast arvode och ytterligare 40 kkr under 
senaste räkenskapsåret för olika tillägg fördelade på 52 tillfällen. 
2 Bifalles. Vi betalade 12 kkr under senaste räkenskapsåret
3 Avslås då styrelsen inte kan se någon möjlighet till att få ihop så mycket 
frivilliga krafter som det skulle kräva. 
4 Avslås då detta redan är gjort

MOTION E:
Styrelsen föreslår att motionen bifalles.

MOTION T:
Den inkomna motionen tar upp samma frågeställning som förra året, 
nämligen hur vi skall hantera underhåll på vår fastighet. Motionären vill inte 
att vi skall ha en löpande avsättning för vårt underhåll, nutida och framtida, 
utan istället att underhåll skall bekostas av de medlemmar som bor i 
fastigheten när det inträffar, genom att ta upp nya lån och att höja hyran. 
Som styrelsen svarade redan förra året så förordar vi ett system där 
underhållsplanen ligger till grund för hur stort det genomsnittliga 
underhållet är varje år och utifrån det sätts den hyra som krävs för att över 
tid underhålla fastigheten. På så vis försöker vi undvika kraftiga 
hyreshöjningar i samband med att renoveringar äger rum. Vi försöker också 
undvika att behöva ”stå med mössan i handen” hos banken den dagen vi 
måste låna upp stora belopp. 

Kassan har mycket riktigt ökat med ca 100 kkr. Eftersom höjningen av 
driftshyran utgjorde 337 kkr så hade vi haft ett negativt kassaflöde utan 



denna höjning och det är precis det som vi i styrelsen vill undvika, nämligen 
att vi dränerar kassan. 

I motsats till vad som påstås så har driften under de senaste 10 åren visat 
ett stort underskott. Ta netto resultat i årsredovisningarna och ta bort 
intäkten från kapitalhyran samt räntekostnaden. Då får vi ett genomsnittligt 
underskott på drygt 1 mkr/år. Som ex 18/19= -1149 kkr. 

Motionären vill att vi skall amortera mer. Det kan vi göra om ni medlemmar 
vill. Enda sättet att göra detta är att höja kapitalhyran. Då blir det 
automatiskt ett större överskott på kapitaldelen och den amorteras alltid 
varje år. Om amorteringarna skall följa avskrivningarna som önskas så 
innebär det i runda slängar en dubblering av nuvarande kapitalhyra. 
Detta förändrar dock ingenting när det kommer till driftshyran då den är och 
måste vara helt separerad från ovanstående. 

Eftersom underhåll och reparationer betalas via kassan så måste vi antingen 
spara pengar i kassan eller låna mer när underhållet kommer. Tanken med 
underhållsplanen är att fördela detta flöde jämnare mellan åren och då 
kommer vi inte ifrån att vi emellanåt får en ökad kassabehållning. När 
underhållet kommer så sjunker kassan återigen o s v o s v. Kassan kommer 
med andra ord inte att bara öka och öka som påstås.

Att definiera hur stor UH-fonden skall vara fyller inget syfte då det enda den 
gör är att flytta pengar mellan fritt och bundet eget kapital. Det som betyder 
något är hur mycket pengar vi har i kassan. 

Vår separata kapitalhantering framgår av årsredovisningen, på sidan 2 finns 
kapitalhyran (1349 kkr) och på sidan 6 finns räntekostnaden (-579 kkr), allt 
annat är drift. Vi avser att nästa årsredovisning ha med en egen not så att 
den ej riskerar att falla i glömska i framtiden. 

Styrelsens förslår att vi lägger ut Underhållsplanen på hemsidan samt en not 
i kommande årsredovisningar om vår kapitalhantering, i övrigt föreslås att 
motionen avslås. 


