
BiG Vaxholm 

Protokoll fört vid årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 

kl. 19.00 Kanonen, Lägerbacken, Hamngatan 50 
 

1 Till mötesordföranden valdes Gunilla Lauthers  

2 Till sekreterare valdes Maria Abrahamson Spångberg 

3 Till justerare valdes Janne Ekstedt 

4 En förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar upprättades 

5 Dagordningen godkändes 

6 Kallelsen till årsmötet godkändes 

7 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna, liksom även 

kassörens rapport och revisorernas berättelse.  

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

9 a) Förslag från styrelsen om kriterier för turordning av lägenhetsval vid första 

inflyttning (bilaga 1) godkändes med tillägget att styrelsen ges i uppdrag att ta upp 

frågan vid ytterligare ett medlemsmöte till vilket alla medlemmar inbjuds att komma 

med synpunkter på förslaget. 

b) Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 2) redovisades och godkändes 

10 Ingen motion hade inkommit från medlemmarna 

11 Antalet styrelseledamöter fastställes till 7 

12 Till ordföranden valdes Ingrid Ekstedt på 1 år 

13 Val av övriga styrelseledamöter: Anna Neovius omval 1 år, Bosse Lidén omval 2 år, 

Leif Ljungberg omval 2 år, Ewy Vozila nyval 2 år. Eva Westberg och Hillevi 

Atterberg valdes för 2 år 2017 och kvarstår ytterligare 1 år 

14 Inga ersättare valdes 

15 Till revisor valdes Matts Mattsson och till revisorsersättare Jonas Hök 

16 Till valberedning valdes Ulla Blomgren (sammankallande) och Gunilla Lauthers  

17 Årsavgiften beslutades till oförändrade 200 kr 

18 Inget budgetförslag förelåg 

19 Ordföranden avslutade mötet 

 

Vaxholm 2018-03-22 

 

 

Gunilla Lauthers Maria Abrahamson Spångberg Janne Ekstedt 

Ordföranden  Sekreterare   Justerare 

  



BILAGA 1 

 

Kriterier för turordning av lägenhetsval vid första inflyttning  

För att få deltaga i planering av utformning av lägenheter och att välja lägenhet skall följande 

gälla. 

A. Medlemskap 

Att personen är medlem och omfattar de kärnvärden som uttrycks i föreningens stadgar, 

syftesparagraf och program. 

 

B. Kunskap om kollektivboende 

 Att personen deltagit i någon av föreningens studiecirklar eller på annat sätt satt sig in i vad 

det innebär att bo i ett gemenskapshus.  

 

C. Arbetsgemenskap 

Att personen följaktligen ansluter sig till idén om arbetsgemenskap och är beredd att delta i t 

ex matlagning, trädgårdsarbete, städning, fastighetsförvaltning och gemensamt 

beslutsfattande.  

 

D. Visat engagemang 

Att personen i praktiken redan har visat sitt engagemang i föreningen genom t ex medverkan i 

olika arbetsgrupper, medlemsmöten och årsmöten. 

 

Kötid 

När personerna är kvalificerade enligt samtliga punkter A-D är det tidpunkten för inträde i 

föreningen som gäller. 

 

Lottning 

Om alla andra aspekter är likvärdiga mellan sökande kan lottning tillämpas. 

 

Urvalsgrupp 

Årsmöte/Medlemsmöte utser en urvalsgrupp med uppgift att tillämpa kriterierna.  

  



BILAGA 2 

 

VERKSAMHETSPLAN för BiG Vaxholm 2018 

 

Verksamhet 

Föreningens syfte är att planera för ett hus för gemensamt boende, därför ska styrelsen och 

arbetsgrupperna fortsätta ha kontakter med kommunpolitiker, byggare, fastighetsägare och 

förvaltare. 

 

Medlemmar 

Under året öka medlemsantalet så att vi blir minst 50 medlemmar. Vi ska anstränga oss för att 

rekrytera yngre medlemmar. 

 

Uppdrag till styrelsen 

Styrelsemöten ska hållas minst varje månad, sommarmånaderna undantagna. Styrelsen ska. 

bjuda in till medlemsmöte eller aktiviteter minst varje månad, sommaren undantagen. 

Aktiviteter kan vara utflykter, soppkvällar eller kulturaktiviteter. Presumtiva medlemmar / 

intresserade ska inbjudas till aktiviteter/möten.  

Styrelseledamöter ska vara representerade i arbetsgrupperna. 

 

Uppdrag till arbetsgrupperna 

Arbetsgrupperna är:  

A. Tomt och byggnation 

B. Marknadsföring/Hemsida 

C. Organisationsformer (ekonomi och juridik) 

D. Programgrupp, matlagning och aktiviteter  

 

Arbetsgrupperna ska regelbundet rapportera sin verksamhet till medlemsmötena och till 

styrelsen. Arbetsgrupperna får i uppdrag att bjuda in fler medlemmar att delta i aktiviteterna. 

Sammankallande i arbetsgrupperna ska presentera en tydlig målbeskrivning och tidsplan för 

gruppens arbete. Målet är att alla medlemmar ska finnas i minst en arbetsgrupp 

 

Nyhetsbrev 

Under verksamhetsåret producera minst 4 nyhetsbrev. 

 

Hemsidan 

Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information och rensa bort överflödigt 

 

Studiecirklar 

Nya medlemmar ska erbjudas studiecirkel kring boken ”Gemenskap och samarbete i 

kollektivhus och bogemenskap”. 

 

Gemenskapande aktiviteter 

 

Verksamhetsplanen är utarbetad vid BiG:s styrelsemöte 2018-03-13 och antagen vid årsmöte 

2018-03-22 

 

 

  


