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kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 
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Plats Stortorpsparken 
 

 
 

 
Dagordning 
 

1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
  

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Beslut om årets resultat 

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om arvoden 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av revisor och suppleant 

15. Val av valberedning 

16. Övriga ärenden 

a. Förslag från styrelsen om ökad säkerhet inom föreningen, se bif bilaga 1 

17. Mötets avslutande 
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Förslag från styrelsen om ökad säkerhet inom föreningen 
 
Ett av föreningens främsta mål är att erbjuda våra boende ett säkert och tryggt boende. Vi 
har därför installerat sensor känslig belysning som tänds automatiskt när man går in i ett 
utrymme till exempel. 

Nästa steg som styrelsen beslutade om var att förutom att installera helt nya portar i 
låghuset, att även installera porttelefoner där man behöver använda en ”blipp”, dygnet runt, 
för att komma in i trappgången. Dessa porttelefoner installerades även i höghusen. Detta 
hindrar ovälkomna personer från att kunna komma in i våra portar. 

Styrelsen har i samband med igångsättandet av detta projekt gått ut och samlat in vilken 
information som varje medlem vill ska synas i porttelefonen. Här har vi också bett om 
godkännande av att ta nästa steg och installera kameror i portarna och vid vissa andra 
entréer. Här har 99 % godkänt installering av kameror i våra portar. 

Med den stärkta lagstiftningen som finns på detta område och för att skydda våra 
medlemmars integritet, så har styrelsen beslutat att formellt även ta upp denna viktiga fråga 
på kommande föreningsstämma. Föreningens vilja är att inte ha mer övervakning än 
nödvändigt, samtidigt som vi vill skydda oss från problem. 

Föreningen behöver inget formellt tillstånd för en kameraövervakning och vi följer i detalj det 
regelverk som Integritetsskyddsmyndigheten ställt ut. 

 

(Datainspektionen upphörde 31 december 2020 och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten).  

Styrelsen föreslår därför att föreningsstämman 2021 godkänner att föreningen ska ha ett övervakningssystem 
(kameror) som garanterar våra medlemmars säkerhet i låghusen och höghusen. 

 

Styrelsen  

 


