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Fört vid Ordinarie årsstämma i föreningen 
GRANNSTÖD HANINGE torsdagen den 26 mars 2019 kl. 14.00, i 
Vegabaren Gamla Nynäsvägen 8 i Haninge.

1. Öppnande av mötet.
Ordförande Göran Blomqvist öppnade stämman och hälsade alla närvarande varmt 
välkomna till föreningens ordinarie årsstämma 2019.
Föreningens styrelse presenterades för närvarande medlemmar.

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
Antecknades att 27 medlemmar var närvarande samt att polisman Lars Backelin 
ansluter senare under stämman.

3 Till ordföranden för stämman valdes Ingemar Jonsson och till sekreterare 
Leif Söderström.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Claes Sperling och Sam Dahlgren. 

4 Fråga om stämmans behöriga utlysning.
Ordförande Ingemar Jonsson redogjorde att enligt stadgarna skall kallelse sändas ut 
senast 14 dagar före årsstämman vilket nu skett den 8 mars, flertalet med e-post och 
ett mindre antal med postutdelning.
Stämman beslutade att godkänna kallelsen.

5       Fastställande av dagordning.
Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt gällande stadgar med tillägg att 
styrelsens budgetförslag behandlas under P 8 samt att  ordförande Göran Blomqvist 
och polisman Lars Backelin lämnar div information under P 17.

6      Behandling av verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen som varit utsänd redovisade att styrelsen genomfört 11 st 
protokollförda möten, förutom icke protokollförda arbetsmöten, och att föreningen hade 
128 medlemmar vid året slut, att 18 st nya medlemmar tillkommit och att 27 st har 
lämnat föreningen under året. 

Under året har 633 körpass genomförts med 3287 körda mil och 96 st körpass har 
inställts av olika skäl.

Sponsring av Grannstödsbilarna Volkswagen UP, en automat och en manuellt växlad, 
har fortlöpt som avtalats. Bilarna har leasats hos Olofssons Bil AB.  

Sponsorer för VW UP automat bil har under året varit Akelius Fastigheter AB, 
D. Carnegie & Co Haninge, Haninge Bostäder AB, Stena Fastigheter Haninge KB samt
Olofssons Bil AB i Haninge.
VW UP manuell bil har under året sponsrats av Brandbergens Låshörna AB,  PeBoDa 
KB samt Olofssons Bil AB i Haninge. 
Under tiden 2018-01-01—04-30 har Verisure i Haninge, Husman Hagberg i Haninge 
sponsrat och för tiden 2018-05-01—12-31 har Tungelsta Grävtjänst och Villaägarna 
Haninge Tyresö sponsrat.
Drivmedel, Telefon samt Garageplatser har under tiden 18-01-01—06-30 sponsrats av 
Haninge kommun.

Från 2018-07-01 har ett avtal tecknats med Kommunen om Idèburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) som ger föreningen en årlig engångssumma som skall täcka alla 
kostnader förutom Leasingkostnaderna för de två bilarna.
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Hjärtstartare har sponsrats av Haninge Rotaryklubb, Haninge Sotning och ventilation 
samt Lions Club Österhaninge.

Övriga sponsorer under året har varit Reklamdoktorn med dekaler, Coca Cola i Jordbro
med kopiering av material till  verksamheten och Gyllene Snittet Design har sponsrat 
tryckning av visitkort.. 

Förtäring vid träffar och julpatrullering har sponsrats av Isa & Pia AB, Coop forum Port 
73, Ica Maxi Stormarknad Haninge och Malmens konditori.

Föreningens  bilpatruller har bjudits på kaffe och bulle av kommunen i skolorna 
Tungelsta, Ribby, Vendelsömalm samt Höglunda och Träffpunkterna i Haninge.

Under verksamhetsberättelsens rubrik ” Övrigt ” redovisades genomförd 
grundutbildning och hjärt och lungräddning av 12 st nya förare. 

Föreningen har även deltagit i Grannstöd Stockholms två informations träffar under året
samt Haningedagen på Poseidons Torg.

Föreningen lämnade även i år information till allmänheten under julhandeln med 
närvaro och på parkeringarna till ICA Maxi och Port 73.

Bokslut
Årets bokslut redovisade en behållning på 17 798 kr samt en Utgående Balans och 
Banksaldo 70 526 kr, inklusive IOP avtalets 34 000 avseende första sex mån 2019,  
som överförs till årets räkning.
Stämman beslutade att lägga berättelserna till handlingarna

7 Behandling av revisionsberättelse.
Revisorerna rapporterade att revisionen visat att föreningens räkenskaper är i god 
ordning med intäkter, kostnader och behållning styrkta med erforderliga verifikationer 
och att revisionen inte funnit anledning till någon anmärkning i föreningens bokföring.

Revisorerna föreslår att årsstämman beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.

8 Fastställande av resultat och balansräkning.
Stämman beslutade att fastställa årets resultat och eget kapital till 70 526 kronor 
varav 34 000kr tillhör 2019 enligt IOP avtalet.
Årets vinst / förlust blir därmed 17 798 kr.

9       Fråga om ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att enligt revisorernas förslag ge den avgående styrelsen full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10 Behandling av styrelsens förslag för Budget 2019.
Stämman beslutade att godkänna  förslaget till årets budget.

11. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner fanns anmälda.

12.    Fastställande av antal boendeledamöter i styrelsen.
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av ordföranden samt fem 
boendeledamöter.

13     Val av ordförande i styrelsen.
Stämman valde Göran Blomqvist med ett års mandattid.
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14.    Val av övriga ledamöter i styrelsen.

Stämman valde enligt valberedningens förslag; 
Ann-Sofi Andersson samt Claes Sperling till ledamöter i två år.

Noterades att Arno Elmberg, Torbjörn Jansson och Ivan Ericson har ett år kvar på 
mandattiden.

Till styrelsesuppleanter valdes; Carina Karlström Åkerlund samt Torbjörn Falk 
för två år.

    
15. Val av revisor och ersättare.

Stämman valde: Leif Söderström, sammankallande, samt Dennis Stachowiak till 
suppleant med ett års mandattid.

16. Val av valberedning.
Efter diskussion Valde Stämman: Leif Söderström med ett års mandattid.
För att underlätta valberedningens arbete skall styrelsen vara delaktig och behandla 
kommande val vid lämpligt styrelsemöte där valberedningens handläggare deltar..

17. Övriga frågor.
Ordförande Göran B informerade om:
En ny VW Up manuell skall levereras under maj-juni. Det blir nu en manuellt växlad bil 
som ersätter bilen med automatväxel när den modellen inte tillverkas längre. 
Bytet sker nu när leasingavtalet, två år, löpt ut för den automatväxlade bilen och 
överskrider vi den avtalade körsträckan tre tusen mil skall det inte bli extra kostnad när 
VW har problem att leverera i rätt tid.

Använd rapportblanketten till synpunkter om områdesindelning när det finns anledning 
till justering.

Tvätt av bil skall ske i polisens garage efter telefonsamtal med Lars Backelin

Glöm inte att slå på telefonen vid passets början och sätt den på laddning i bilen när vi 
numera inte får den laddad under natten.

Ensamkörning är numera tillåtet och kan ske på eget beslut och initiativ, tex när en av 
patrulldeltagarna insjuknat.

Folder med information om vår verksamhet skall ligga i bilen för att kunna lämnas till 
boende vid tillfällen.

Patrullernas fria kaffe som varit indraget en tid är nu uppe till diskussion med 
kommunens äldreförvaltning som ansvarar för b.l.a. Träffpunkterna och kan vara 
återinför inom kort.

Veckans skrivna rapporter som ligger i bilen skall varje fredag efter fullgjort uppdrag 
lämnas till polisens disk i polislokalen.

Claes Sperling uppdaterar vår hemsida och förnyar den kontinuerligt
Besök den och lämna synpunkter och förslag på innehåll.

Polisman Lars Backelin informerade om att det pågår diskussion mellan 
socialförvaltningen och polisen med syfte att höja tryggheten i kommunen på dagtid. 
Det finns en del bekymmer med rån och våld i ungdomsgrupper vilket skulle kunna 
förhindras med ett större inslag av vuxna personer i deras vardag. 
Där kanske Grannstöd skulle kunna göra en insats på offentliga platser i kommunen.

Backis berättade vidare att det för närvarande är ganska lite inbrott i hela länet vilket 
kan ändra sig ganska snabbt.
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18.    Stämmans avslutning.

Stämmans ordförande Ingemar Jonsson tackade närvarande medlemmar för en 
mycket väl genomfört stämma och önskade den tillträdande styrelsen en framgångsrik 
verksamhet i föreningen Grannstöd Haninge och förklarade därmed årets stämma för 
avslutad.

Vid protokollet Årsstämmans ordförande

………………………………... ……………………………
Leif Söderström  Ingemar Jonsson

Justeras:
Haninge den ……....... 2019 Haninge den…..........2019

……………………………….. …………………………..
Claes Sperling Sam Dahlgren


	Protokoll Sida 1 av 4.

