
 

 

 

 

 

Budgeten 2018 
Styrelsen har fastställt budgeten för 1918. Den är i 
stort sett likadan som den vi lever efter i år. En 
förändring är den höjning av avgifterna som vi 
bestämde för ett år sedan med 2%. Till under-
hållsfonden reserveras som i fjol 600 000 kr. 

En nyhet med underhållsfonden är svår att 
förklara. I vår balansräkning finns lite över fem 
miljoner kr. Det finns inte en krona i verkligheten. 
Siffran anger hur mycket vi har sparat sedan 1956. Vi 
har inte sparat dem i någon bank utan har i stället 
amorterat våra lån. Hittills har de fem miljonerna 
redovisats som ett fritt eget kapital vilket innebär att 
föreningen skulle kunna använda dem genom att 
låna pengar för att sänka avgiften eller göra någon 
mycket kostsam lyxinstallation. 

Det styrelsen nu har beslutat är att de miljonerna 
inte får användas till något annat än underhåll. I 
nästa balansräkning kommer den summan att ha 

flyttats från fritt eget kapital till bundet eget kapital. 
Den åtgärden måste bekräftas av årsstämman. 

Glöggmingel 

Styrelsen inbjuder till glöggmingel andra söndagen i 

advent, den 10 december. De ansvariga åter-

kommer med besked om tid och plats 

Rum för samvaro 

Förslaget att expeditionen skulle flyttas till moped-

rummet och expeditionen bli rum för samvaro 

avvisades. Olika andra möjligheter diskuterades men 

inget beslut fattades 

Nya medlemmar 

I nr 16 flyttar Admira Hodzic in och  

i 54 Leyla Moradionpour 

Värmen i sexan  
har efter klagomål höjts någon grad. Tycker du det är 
för varmt, sänk termostaten och låt fönstren vara 
stängda! 

Ett tillfälligt ordförandeskap

id styrelsemötet i maj, det första efter års-
stämman, konstituerar sig styrelsen, dvs den 

utser ordförande, sekreterare och kassör. I proto-
kollet från majmötet för tio år sedan står det: 
”Styrelsen konstituerade sig som föregående år 
förutom att Carl Gustaf Sundén utsågs till tillfällig 
ordförande.” 

Ett år var det tänkt. Sedan skulle den rätte 
tillträda. Nu blev det tio och eftersom jag länge 
planerat att vid fyllda 90 pensionera mig från detta 
tillfälliga ordförandeskap, är det dags för den som 
var tänkt som ordförande. 

Vid ett informellt samtal efter styrelsemötet nu 
senast började vi planera för detta. Jag ville försäkra 
mig om att de personer finns inom styrelsen som är 
villiga att åtaga sig de båda uppgifterna. Glädjande 
nog är det så. Mehmet Basusta kan tänka sig att vara 
ordförande och Elisabet Nilsson att vara sekreterare.  

Eftersom att vara ordförande och sekreterare 
innebär mycket mer än att leda ett möte eller skriva 
protokoll en gång i kvartalet, måste vi efterhand 
börja förbereda den nya ordningen. 

    Vi behöver göra något slags arbetsfördelning 
mellan ordföranden och sekreteraren. Förmodligen 
kan en del av det som ordföranden hittills gjort över-
föras till kassören. 

Av detta kommer medlemmarna nog inte att 
märka mycket. Däremot är det uppenbart att den 
märkbara skillnaden för medlemmarna har med 
tillgängligheten att göra. De tre som har uppdrag i 
styrelsen har arbeten att sköta och kan inte vara 
tillgängliga i samma utsträckning som en pensionär. 
Att låsa upp för någon som förlagt sina nycklar, att 
öppna tvättstugedörren när någon glömt att hänga 
nyckeln på dörrkarmen, att kontakta fastighets- 
skötaren när strömmen gått och annat liknande får 
läggas på någon annan. Det finns en pensionär inom 
styrelsen, Dimitar Janevski, som är tillgänglig på 
dagtid – dock inte hela året – och som redan för-
tjänstfullt gör liknande insatser. 

Telefon, SMS och mejl kommer säkert att an-
vändas i högre grad än nu. 

Vi har all anledning att vara tacksamma för dessa 
personers villighet att stå till förfogande. 

V 

November 2017 
Ansvarig: Carl Gustaf Sundén 

Föreningens e-postadress: biskopsgarden5@gmail.com 
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