Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden
den 29 maj 2007 på Konferens Polstjärnan i Stockholm.
Närvarande: 254 föreningsmedlemmar avprickade i medlemsregistret.
§ 1.
Föredragningslistan godkändes varefter Karl Erik Åman utsågs till ordförande för stämman. Till
sekreterare vid föreningsstämman anmäldes Barbro Clauson från Blomsterfonden.
§ 2.
Godkändes att den avprickade medlemsförteckningen skulle gälla som röstlängd.
§ 3.
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Margaretha Jämtér och Ossian
Holmgren.
§ 4.
Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt genom annonsering i DN och SvD den 14 maj.
Stämman godkände att den blivit behörigen sammankallad.
§ 5.
Styrelsens ordförande, Karl Erik Åman, lämnade ordet till Ulf Thörnevik, som tillträdde som VD för
Föreningen Blomsterfonden den 1 januari 2007. Ulf berättade om sig själv och sin yrkeserfarenhet,
bl a från äldreomsorgen. Ulf kommer närmast från tjänsten som VD för Brommageriatriken.
Sven Erik Peterson, verkställande direktör t o m 31 december, redogjorde för verksamheten 2006 i
form av ett bildspel. (Bilaga) Han konstaterade att medlemsantalet ökat under året och att 190
hyresgäster flyttat in i fondens olika boendeformer.
P g a Stockholms stads ersättningssystem för hemtjänst avvecklade Blomsterfonden sin verksamhet
vid årsskiftet 2006/2007 då det inte vara ekonomiskt möjligt att fortsätta. Blomsterfondens hemtjänst
har dock auktoriserats för Täby kommun och sedan årsskiftet 2006/2007 bedrivs hemtjänst både i
Danderyds och Täbys kommuner.
Satsningen på utbildningsavdelningen Kunskapskällan har varit lyckad och intresset för utbildningarna
Äldreomsorgskortet och Carpe Momentum har varit stort även hos kommunerna. (Carpe Momentum
är vår specialgjorda utbildning för bemötande av dementa personer.) En halv dags anhörigutbildning,
som uppskattades väldigt mycket av deltagarna, genomfördes under hösten.
Sven Erik avslutade sin föredragning med några personliga reflexioner över utvecklingen under de
19 år han varit verksam i Blomsterfonden. Han framförde också ett varmt tack till hyresgäster och
personal för värdefulla insatser under det gångna året.
Ulf Harjulin, Blomsterfondens revisor, föredrog revisionsberättelsen.
Han redovisade den nära och värdefulla kontakt som administrationen har med revisorerna under
löpande verksamhet. I revisionsberättelsen tillstyrktes
att resultat- och balansräkningen för 2006 fastställdes för Föreningen Blomsterfonden, koncernen samt
fondförvaltningen;
att resultatet disponerades enligt styrelsens förslag, samt
att ansvarsfrihet beviljades styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.
§ 6.
Beslöt stämman att
a. fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för 2006

b.
c.

överskottet från verksamheten, 426 397 kr, överföres till balanserade vinstmedel
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2006

§ 7.
Årsstämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter skulle vara oförändrade för 2007:
Arbetsutskottets ledamöter
15.000 kr vardera samt 3.000 kr per sammanträde
Övriga ledamöter erhåller
3.000 kr per sammanträde
Arvode utgår ej till anställd i Blomsterfonden.
Revisorer ersätts enligt bok och räkning.
§ 8.
Beslöts att antalet ledamöter som väljs av stämman skall var oförändrat fyra ordinarie och två
suppleanter.
§ 9.
Till styrelseledamöter på en tid av två år omvaldes Karl Erik Åman och Lennart Ericson. Till
suppleant för en tid av två år valdes Ulf Thörnevik.
Styrelsen består sålunda av följande personer:
Stockholms Domkapitel:
Stockholms Läkarförening:
Sveriges Advokatsamfund:
SIFs Stockholmsavdelning:
Kooperativa Förbundet:

Lena Gutberg, suppleant Anders Högquist
Thomas Flodin, suppleant Eva Dencker-Vansvik
Clara Tengbom, suppleant Per Nordenson
Håkan Jonsson, suppleant Yvonne Gustafsson
Per Olof Jönsson, suppleant Beatrice Pernehagen

Utsedda av årsmötet:

Karl Erik Åman
Lennart Ericson
Nina Rehnqvist
Sven Åkerstrand
Erika Björk, suppleant
Ulf Thörnevik, suppleant

Till revisorer valdes auktoriserade revisorn Ulf Harjulin och auktoriserade revisorn Eva Jansa
och till suppleanter auktoriserade revisorn Jan Kubja och auktoriserade revisorn Kerstin Norlin.
§ 10.
Beslöt stämman fastställa medlemsavgiften enligt styrelsens förslag:
För 2008 oförändrad årsavgift, 200 kr för enskilda personer och familjemedlemskap för
make/maka/sambo med 100 kr, alltså sammanlagt 300 kr. Medlemskap är erforderligt för att stå i
Föreningens bostadskö i enlighet med beslut på årsstämman 2000.
§ 11.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att under verksamhetsåret uppta lån och utta pantbrev i
Föreningen Blomsterfondens fastigheter.
Styrelsen föreslog att, med anledning av att Sven Erik Peterson efter 18 år som VD för Föreningen
Blomsterfonden gått i pension, inrätta en fond för fortbildning av Blomsterfondens personal. Fondens
namn skulle vara Sven Erik Petersons Kompetensfond. Medel, maximalt 50.000 kr per år, kan sökas
av all personal inom Blomsterfonden, att användas till att förstärka den yrkesmässiga kompetensen.
Föreningsstämman beslöt att Sven Erik Petersons Kompetensfond skulle inrättas i enlighet med
styrelsens förslag.
Baserat på att många äldre fortsätter leva aktiva liv med egna boenden föreslog styrelsen att den övre
åldersgränsen, 80 år, för inflyttning i Blomsterfondens bostäder skulle tas bort. Frågan diskuterades.

Omröstning vidtogs och utfallet blev att nuvarande åldersgräns tas bort.
Skrivelse rörande förfarandet vid den årliga hyressättningen hade inkommit vilken besvarades:
Inom hyresgästernas lokala intresseförening utses förhandlingsgrupp vilken företräder de boende i bl a
hyresförhandlingarna med Blomsterfonden. Alla hyresgäster uppmanas ta aktiv del i sin
intresseförenings arbete för att därigenom kunna påverka sina boendevillkor.
Skrivelse hade även lämnats ang hur beslutet att lägga ner hemtjänsten på Röda Berget hade fattats.
Denna fråga ansågs besvarad genom redovisningen under § 5.
§ 12.
Efter en paus, då det bjöds smörgåsar, dryck och kaffe, besökte Solveig Ternström föreningsstämman.
Med stort engagemang, inlevelse och glädje berättade hon om sin väg från att vara skådespelerska på
Dramatens Stora Scen till att, via att vara anhörig till sjukhemsboende, idag, vara riksdagsledamot
med äldreomsorg som sitt främsta område. Under sina studieresor har upplevelserna av hur kultur kan
både vara glädjespridare och ”medicin” för äldre påverkat henne och med dessa erfarenheter driver
hon ”kultur för äldre” vidare i riksdagen.
Stämman avslutades med att ordförande tackade de styrelseledamöter som i och med denna stämma
lämnade sina platser i Föreningen Blomsterfondens styrelse.
o Lars Vesterskiöld, Stockholms Läkarförening, vilken inte var närvarande vid stämman,
o Björn Meder, Stockholms Läkarförening,
o Louis d’Otrante, Sveriges Advokatsamfund, som efter mer än 50 års aktivt styrelsearbete av
ordföranden utnämndes till Monsieur Blomsterfonden,
o Sven Erik Peterson, VD och styrelseledamot, som efter 19 framgångsrika år gått i pension.
Alla fick blommor och varma tack för sina insatser, framförda av ordförande.
Därefter tackade ordförande de närvarande för deras deltagande och förklarade föreningsstämman
avslutad.
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