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1. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Då förenings ordförande Magnus Asplund ej kunde närvara hälsade föreningens sekreterare 
Lars Lindström alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Stämman förklarades behörigen 
utlyst. 

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 

Till ordförande för stämman valdes Lars Lindström och till sekreterare Mikael Johannesson. 

3. VAL AV TVÅ JUSTERARE OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Till justeringsmän utsågs Ove Moberg och Inger Brattström. 

4. STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Lars Lindström läste upp styrelsens berättelse för stämman. 

 Fråga om reparationsarbete som ska påbörjas på dagsvärmarvägen. Detta rör gångväg 
mellan hus och garage, där kant måste reperas och höjas för att leda vatten rätt. 

 Fråga om förnyelsefondens storlek kom upp, och svaret är att det följer stadgarna. 

 Fråga om motioner som saknades som bilagor till kallelse kom upp. Anledningen är att 
de saknades vid tryck och kunde därför inte bifogas. 

Lennart Fält läste upp revisorernas berättelse för stämman. 

Styrelsens och revisorernas berättelse godkändes av stämman. 

5. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSE 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. Resultat och balansräkning fastställdes av 
stämman. 

6. ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER 

Ersättning till styrelsen och revisorer för 2007 fastställdes till samma nivå som för 2006. 

7. MOTIONER, SAMT FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 

Tre motioner har inkommit innan tidsfrist passerats. 
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1. Lars Lindström hade lämnat in en motion om att höja ersättningen till Malin Asplund, 
redaktör för Myrängsbladet och hemsida, från 500 kr till 1500 kr. Stämman biföll 
förslaget och ersättningen kommer att höjas. 

2. Styrelsen hade lämnat in en motion om att förändra stadgar om huruvida stuprör och 
rännor på medlemmars hus ska tillhöra föreningen eller den enskilda medlemmen. Då 
osäkerhet uppstod om stämman kan ändra denna stadga beslutade stämman att 
nuvarande stadga ska gälla, det vill säga att det är förenings egendom och 
kostnadsansvar vid eventuellt byte och att styrelsen får som ansvar att ta fram underlag 
till vad som är tillåtet att ändra. 

3. Motion att renovera lekplats vid samlingslokal. Då denna lekplats är sliten samt att den 
inte följer de rekommendationer som finns inom EU. Pernilla Moberg presenterade ett 
enkelt förslag som kostade upp till 180.000 kr. Stämman ansåg att de inte var väl 
förberedda på frågan och att kostnaden ansågs vara hög.  
Stämman beslutade att en arbetsgrupp sätts samman som får till ansvara att ta fram 
minst ett förslag, och att styrelsen kallar till en extra stämma för att ta beslut i frågan 
efter att medlemmarna fått tagit del i materialet och kan fatta ett beslut. 

8. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2007 SAMT 
DEBITERINGSLÄNGD 

Styrelsens kassör Mirja Ekestubbe läste upp budgetförslag samt kommentarer kring de särskilda 
utgiftsposterna. 

Stämman godkände budget för 2007. 

Stämman godkände debiteringslängden för 2007. 

9. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT 
SUPPLEANTER 

Valberedningens sammankallande ordförande, Lenita Järnfors L45, var inte närvarade och 
valberedningen kunde inte heller presentera något förslag. Stämman beslutade att rösta på de 
som förfrågades inom stämman. 

Stämman beslutade om följande styrelse: 

Ordförande  Lars Lindström – M11, nyval 1 år 

Kassör  Mirja Ekestubbe – M29, kvarstår 1 år  

Ord. ledamot  Anders Norberg – M27, kvarstår 1 år 

Ord. ledamot  Fredrik Gregeby – L69, kvarstår 1 år 

Ord. ledamot  Mikael Johannesson – M53, nyval 2 år 

Suppleant  Rigmor Eriksson – L63, omval 1 år 

Suppleant   Ove Moberg – L33, nyval 1 år 

Suppleant  Yngve Hammarberg – M19, nyval 1 år 
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10. VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANTER 

Valberedningen kunde inte presentera något förslag och stämman fick frågade därför nu 
sittande revisorer och suppleanter. 

Stämman beslutade om följande revisorer och suppleanter: 

Revisor   Lennart Fält – L25, omval 2 år 

Revisor   Lennart Karlsson – D16, kvarstår 1 år 

Revisorsuppleant för Lennart Fält Thomas Gahm – D18, omval 1 år 

Revisorsuppleant för Lennart Karlsson Britt Hägglund – D8, nyval 1 år  

11. VAL AV VALBEREDNING 

Stämman beslutade att kvartersombuden även får ansvar som valberedning. De kommer 
informeras av styrelsen om detta.  

Lars Lindström kontrollerade med stämman att listan för kvartersombud för 2007 var korrekt. 
Stämman biföll och följande familjer är kvartersombud och ingår i valberedningen 2007: 

Kv 1: Anders och Britt Hägglund, D8 

Kv 2: Ramazan Karakli, M57 

Kv 3: Ann-Marie Hedman, M23 

Kv 4: Tomas och Patrizia Torres Stålnacke, L23 

Kv 5: Magnus och Malin Asplund, L53 

12. ÖVRIGA FRÅGOR 

12.1 EXTRA VATTENMÄTTNING 

På Dagsvärmarvägen har en onormalt stor vattenförbrukning upptäckts. För att säkerställa att 
inga vattenläckage finns kommer en extra vattenmättning att ske 31 mars på dessa hus. 

12.2 STORT TACK TILL BENGT LUNDBERG 

Styrelsen vill framföra att stort tack till Bengt Lundberg för att han själv har genomfört arbetet i 
nedre plan i garaget. 

12.3 PÅKÖRD GARAGEPORT 
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Lars Lindström informerade att den garageport som blivit påkörd på Lindmätarvägen kommer 
att ersättas via trafikskadeförsäkringen. Föreningens kostnad blir ca 1900 kr. 

12.4 TACK TILL AVGÅENDE ORDFÖRANDE  

Lars Lindström vill tacka den avgående ordföranden Magnus Asplund för ett bra arbete. 

12.5 FRÅGA RÖRANDE SNÖRÖJNING 

Fråga kom upp om den avgående styrelsen hade utrett om ett annat alternativ till nuvarande 
snöröjare. Styrelsen har under föregående år tagit i kontakt med andra leverantörer av denna 
tjänst. Dock hade ingen ett lika förmånligt pris. Fredrik Gregeby har även ett antal gånger varit i 
kontakt med nuvarande leverantör angående synpunkter och önskemål. 

13. PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLL FINNS TILLGÄNGLIGT 

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos föreningens ordförande Lars Lindström, 
Myrängsvägen 11 och hos föreningens sekreterare Mikael Johannesson, Myrängsvägen 53 samt 
på föreningens hemsida www.mysf.se. 

Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet 

 

___________________________________________ _________________________________________________ 
Mikael Johannesson – Sekreterare Lars Lindström – Ordförande 

 

Justeras 

 

___________________________________________ _________________________________________________ 
Ove Moberg    Inger Brattström 


