Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden
den 28 maj 2008 på Konferens Polstjärnan i Stockholm.
Innan föreningsstämman öppnades delades det för första gången ut stipendier ur Sven Erik Petersons
Kompetensfond vilken inrättats vid föreningsstämman 2007. De sex stipendiaterna var Lennart
Rundgren, sociala verksamheten, Alexandro Arriatia, Hemtjänsten, Gunnel Lundberg, Hemtjänsten,
Sanna Rosén Österman, Tallgården, Alicia Vaida, Svalnäs och Tallgården och Davis Dirisha,
Blomstergårdar. Diplom och blommor delades ut av Sven Erik Peterson
Närvarande: 159 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 Mona Johnson-Petersén och
Kerstin Pyrek.
§ 4.
Kallelse till årsstämman hade skett stadgeenligt genom annonsering i DN och SvD den 14 maj.
Dessutom hade information om stämman lämnats i tidningen Blomstergårdar i april 2008.
Stämman godkände att den blivit behörigen sammankallad.
§ 5.
Styrelsens ordförande, Karl Erik Åman, informerade om att en översyn av föreningens stadgar pågår.
Hur arbetet fortskrider kommer att beskrivas i tidningen Blomstergårdar.
Ulf Thörnevik, föreningens verkställande direktör, redogjorde i form av ett bildspel för 2007 års
verksamhet. (Bilaga) Antalet medlemmar har ökat även under 2007 och 234 nya hyresgäster har flyttat
in i Blomsterfondens olika boendeformer.
Under året har den omfattande renoveringen av Annebodavägen 31 i Liseberg avslutats. Nästa etapp,
Annebodavägen 35, pågår.
För fastigheten Jarl 20 i Djursholm har erhållits byggnadslov för 28 nya lägenheter för äldreboende.
Beslutet är emellertid överklagat av grannarna och ärendet ligger nu i länsrätten. Beslut förväntas
under hösten/vintern 2008.
Hemtjänstverksamheten i Stockholm har återupptagits och avser boende i våra egna fastigheter inom
Stockholm stad. Blomsterfondens hemtjänst arbetar sedan tidigare även i Täby och Danderyds
kommuner.
Inom Kunskapskällan fortsatte under 2007 de interna utbildningarna Äldreomsorgskortet och Carpe
Momentum. Dessa utbildningar röner alltid mycket stor uppskattning.
Utöver dessa interna utbildningar har externa utbildningar och seminarier förekommit, bl a
genomfördes ett anhörigseminarium i samarbete med Svenska kyrkan.
Restaurangverksamheten som Blomsterfonden bedriver på Svalnäs och på Tallgården visar fortfarande
underskott. Förhandlingar om bl a öppethållandetider pågår. Restaurangen på Liseberg drivs på
entreprenad av Fazer/Amica.

Blomsterfondens styrelses vision inför framtiden symboliseras av ”den röda tråden”. Med det menas
att våra boenden ska ges omsorg och vård inom föreningens verksamhet, på de olika sätt som krävs i
åldrandets olika faser. Till en början som hyresgäst med eget boende, därefter fortfarande eget boende
men ytterligare vård/omsorg och slutligen om vårdbehovet är stort, få ett boende på Blomsterfondens
sjukhem.
Ulf Harjulin, Blomsterfondens revisor, föredrog revisionsberättelsen.
I revisionsberättelsen tillstyrktes
att resultat- och balansräkningen för 2007 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 2007
b. överskottet från verksamheten, 693 754 kr, överföres till balanserade vinstmedel
c. bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2007
§ 7.
Årsstämman beslöt att arvoden till styrelsens ledamöter skulle vara oförändrade för 2008:
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 Sven Åkerstrand och Nina Rehnqvist. Till
suppleant för en tid av två år valdes Erika Björk.
De av föreningsstämman valda styrelseledamöterna utgörs därmed av:
Karl Erik Åman
Lennart Ericson
Nina Rehnqvist
Sven Åkerstrand
Erika Björk, suppleant
Ulf Thörnevik, suppleant
Till revisorer omvaldes 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 2009 oförändrad årsavgift, 200 kr för enskilda personer och familjemedlemskap för
make/maka/sambo med 100 kr, alltså sammanlagt 300 kr.
§ 11.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att under verksamhetsåret uppta lån och utta pantbrev i
Föreningen Blomsterfondens fastigheter.

Föreningsstämman beslöt att utse Sven Erik Peterson att vara Föreningen Blomsterfondens
representant vid AB Blomstergårdars bolagsstämma.
§ 12.
Efter en paus, då det bjöds smörgåsar, dryck och kaffe, besökte Harald Norbelie föreningsstämman.
På sitt personliga och entusiastiska sätt berättade han om gamla Stockholm och särskilt de områden
som ligger i närheten av Blomsterfondens fastigheter.
Detta gav en målande bild av hur, inte bara det samhälle vi lever i, utan även hus, gator, vägar och
vattendrag förändrats under de senaste hundra åren.

Därefter tackade ordförande de närvarande för deras deltagande och förklarade föreningsstämman
avslutad.
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