
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

2017-06 20 –2017-12-31 

 

 

 

Husföreningen E 18 

 

  



Sida 2 av 6 
 

Husföreningen E 18 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-06-20 – 2017-12-31 

Styrelsernas sammansättning under året 

2017-01-01 – 2017-05-29 
Lennart Juvel,  ordförande 
Kjell Svengert  ledamot 
Leif Johnsson ledamot 
Anne Marie Lekander sekreterare 
Inger Hertz ledamot 
 

Styrelsen ovan lämnar egen verksamhetsberättelse. 
 
Revisorer 2017-01-01 – 2017-05-29 
Tony Lindstein och Tord Eriksson med Ingela Åkerstedt och 
Agnetha Andersén som ersättare. 
 

2017-05-29 – 2017-06-20 Ingen styrelse 

Revisorer 2017-06-20 – 2017-12-31-29 

Tord Eriksson och Agnetha Andersén med Roland Gustafsson 

som ersättare. 

2017-06-20 – 2017-10-10 Interimsstyrelse med samma 

ledamöter som utgör styrelse från och med 2017-10-10 

2017-10-10 – 2017-12-31 

Ingvar Edin ordförande 

Helge Andersson ledamot 

Gunilla Backlund sekreterare 

Lisbeth Flodman ledamot 

Sven-Erik Fritz ledamot 

Håkan Johansson ledamot 

Till styrelserna har Vladilena Gustafsson varit adjungerad 

kassör och Peter Wohlfart som IT-tekniker mm. 

  



Sida 3 av 6 
 

Årsmöte 1 

Den styrelse som tjänstgjorde fram till 2017-05-29 hade utlyst 

årsmöte till den 18 maj. Årsmöte fick dock avbrytas på grund 

av att det vid mötet ställdes ett flertal frågor till styrelsen som 

inte besvarades på ett för årsmötet nöjaktigt sätt. Efter detta 

möte meddelade den då sittande styrelsen i ett skriftligt 

meddelat till medlemsföreningarna att samtliga ledamöter i 

styrelsen avgått den 29 maj. Årsmöte den 18 maj beslöt att det 

skulle hållas ett nytt årsmöte den 20 juni. 

Arbetsgrupp 

I egenskap av valberedning för Husföreningen E 18, tog 

Funktionsrätt Eskilstuna initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp 

med uppgift att söka svar på frågor som ställdes vid mötet den 

18 maj samt förbereda möte till den 20 juni. I arbetsgruppen 

ingick Helge Andersson, Handikappföreningarna Sörmland, 

Gunilla Backlund, Mag- och Tarmförbundet Sörmland, Ingvar 

Edin, DHR Södermanlands läns distrikt, Lisbeth Flodman, 

Funktionsrätt Eskilstuna, Sven-Erik Fritz, Hörselskadades 

förening, Eskilstuna och Håkan Johansson, Njurföreningen 

Sörmland. 

Arbetsgruppen analyserade de frågor som diskuterades vid 

årsmötet och redovisade sin analys vid årsmöte 2 den 20 juni. 

Arbetsgruppen föreslog även att det skulle tillsättas en 

interimsstyrelse och att ett extra årsmöte skulle hållas under 

hösten. 

Årsmöte 2 

Den 20 juni hölls årsmöte 2. Årsmötet beslöt att godkänna 

verksamhetsberättelsen 2016 samt att fastställa resultat och 

balansräkningen för år 2016 samt att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för år 2016. 

Årsmötet valde en interimsstyrelse, revisorer och valberedning 

samt beslöt att extra årsmöte skulle hållas den 10 oktober. 
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Diskussionsmöte 14 september 

Interimsstyrelsen bjöd in till ett diskussionsmöte den 14 

september. Mötet var välbesökt. Interimsstyrelsen hade 

förberett ett antal frågor som mötesdeltagarna diskuterade i 

grupper. Det framfördes många synpunkter från grupperna. En 

sammanställning av synpunktervid Husföreningens 

diskussionsmöte den 14 september finns på föreningens 

hemsida, http://huse18.se. 

De synpunkter som framfördes vid diskussionsmötet ligger till 

grund för styrelsens fortsatta arbete. 

Extra årsmöte 10 oktober samt höstmöte 

Interimsstyrelsens verksamhetsrapport. 

Interimsstyrelsen har haft tre styrelsemöten 

Interimsstyrelsen har haft två träffar med kommunens 

representant Göran Andersson där diskussioner förts angående 

rutiner för felanmälan, rumsfördelningen på E 18, avsaknad av 

hyresavtal för länsföreningarna, påpekat fel och brister, behov 

an nya stolar i Fristaden mm.  

Träffarna med kommunen resulterade i att vi ska ha en träff 

framöver med kommunen och fastighetsägaren tillsammans. 

Interimsstyrelsen har träffat avtal med Psoriasisföreningen om 

ekonomiadministrationen för husföreningen samt viss skötsel 

av kaffeautomaten. 

Inköp av en ny kaffebryggare (kostar drygt 5 500:-) 

Startat upp en webbplats (hemsida) för Husföreningen. 

Httpe://huse18.se 

Uppdaterat bokningssystemet och flyttat systemet till 

husföreningens webbplats 

Påbörjat skapande av ett webbaserat inventarieregister.  

Skapat Husföreningens eget medlemsregister. 

Vid årsmötet omvaldes interimsstyrelsens ledamöter, revisorer 

och valberedning.  
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Höstmöte 10 oktober 

Omedelbart efter det extra årsmötet hölls ett höstmöte för 

information och diskussion om verksamheten vid E 18. 

Till höstmötet hade inbjudits Patrik Flisbäck, driftschef på 

Föreningshuset Fontänen i Linköping. Patrik berättade om hur 

det fungerar med samlokaliseringen av handikapp- och 

pensionärsorganisationer samt om deras servicetjänster till 

föreningarna. Patriks medverkan gav inspiration till ett ”nytänk” 

om hur vi i framtiden skulle kunna får en ännu bättre 

fungerande service till föreningarna, och att vi bör undersöka 

möjligheterna till samlokalisering i nya lokaler tillsammans med 

pensionärsorganisationerna och andra föreningar som enligt 

kommunens bidragskriterier går under begreppet särskild 

samhällsnytta. 

Träff med Kommunen och Fastighetsägaren 

Träffen var planerad att hållas under december men på grund 

av sjukdom fick vi flytta fram träffen till 25 januari 2018. 

Medlemmar 

Föreningar som har sitt kansli eller är så kallad skåpförening är 

automatiskt medlemmar i Husföreningen E 18. Den 31 

december var det trettiofem (35) medlemmar. 

Kommunen vill inhysa flera föreningar på E 18, med eget kansli 

eller som skåpförening. Styrelsen har gjort vissa förberedelser 

för att tillgodose detta krav. 

Slutord 

År 2017 har för husföreningens del varit ett turbulent år med 

ett ”något stormigt” årsmöte. Ett årsmöte som fick göras om. 

Det har under året varit tre styrelser som verkat. 

Diskussionsmötet som var i september tror vi skapade en 

värdefull grund för att kunna gå vidare i en anda som gagnar 

alla som använder E 18 för sin verksamhet. 
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Styrelsen tackar alla som vi haft kontakt med för gott 

samarbete och vi tackar medlemsföreningarna för det 

förtroende som ni visat oss för det arbete vi utfört. 

Eskilstuna i mars 2018 

 

Ingvar Edin Helge Andersson Gunilla Backlund 

 

Lisbeth Flodman Håkan Johansson Sven-Erik Fritz 


