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1

Fråga om mötets behöriga utlysande

Föreningens ordförande Ove Moberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Stämman förklarades behörigen utlyst.
Ove frågar stämman om en mindre justering kan genomföras i dagordningen och det är punkt 8. Ny
rubrik ska vara:
8. Val av styrelse samt suppleanter och stugfogdar
Stämman godkänner den ändringen.

2

Val av ordförande och sekreterare för stämman

Ove Moberg valdes till stämmans ordförande och Mikael Johannesson valdes till sekreterare

3

Val av två justerare och tillika rösträknare

Justerare för stämman valdes Magnus Asplund samt Thomas Gahm.

4

Styrelsens och revisorernas berättelse

Ove Moberg går igenom verksamhetsberättelsen utan några kommentarer från stämman.
Sedan presenteras resultaträkningen med följande frågor och kommentarer:
 Vi har idag en obligation kvar och den förfaller i september 2012
 Elförbrukningen inom förenings område har ökat markant mot förra året, och styrelsen har
påbörjat ett arbete för att se över om åtgärder kan genomföras
 Snöröjningskostnaden skenade iväg men överlag är stämman nöjda med leverantör.
Revisorernas berättelse lästes upp för stämman.
Verksamhetsberättelsen, samt resultaträkning och revisorernas berättelse godkändes av stämman.

5

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

6

Motioner samt förslag från styrelsen

Inga motioner har inkommit.
Styrelsen har ett förslag:
1. Nuvarande ägande för stuprännor övergår från föreningen till de enskilda
medlemmarna/husägarna. Ove läste upp förslaget som bifogats kallelsen.
Stämman beslutar att godkänna förslaget och ägandet övergår till de enskilda husägarna.

7

Styrelsens förslag till budget för år 2011 samt debiteringslängd

Budgetförslag presenterades och stämman antog budgetförslaget och debiteringslängden, dock efter
ändring av utskickad debiteringslängd så att datumintervall blir rätt i förhållande med
debiteringslängden – intervallet ska vara 2011-01-01 – 2011-12-31.
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8

Val av styrelse samt suppleanter och stugfogdar

Styrelse
Ord.ledamot
Ord.ledamot
Ord.ledamot
Ord.ledamot
Ord.ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Ove Moberg
Mirja Ekestubbe
Peter Nordström
Anders Norberg
Fredrik Gregeby
Sonja Grauwald Boman
Mark Storey
Thomas Wittefeldt

Stugvärd
Anne-Marie Hedman (Bokningsansvarig)
Lena Ingebrigtsen

9

1 år (kvarstår sen tidigare)
1 år (kvarstår sen tidigare)
2 år (nyval)
1 år (kvarstår sen tidigare)
2 år (omval)
1 år (omval)
1 år (omval)
1 år (nyval)

1 år (nyval)
1 år (omval)

Val av revisorer och suppleanter

Revisorer
Revisor
Revisor
Rev.suppleant
Rev.suppleant

Lennart Fält
Lennart Karlsson
Thomas Gahm
Britt Hägglund

2 år (omval)
1 år (kvarstår sen tidigare)
1 år (omval)
1 år (omval)

10 Val av valberedning
Valberedning/kvartersombud
Kv.1 Lennart och Ingrid Karlsson
Kv.2 Mats och Lena Ingebrigtsen
Kv.3 Aija Wrangbäck
Kv.4 Johan och Anna Hård
Kv.5 Leif Gesar och Lena Söderberg

D16
M37 (Sammankallande)
M31
L15
L61

11 Övriga frågor






Ove berättar om önskemål har inkommit att utträda ur samfälligheten. Ove har kontrollerat
detta med kommunens lantmäteri ansvariga och fått besked om att det i princip inte är
möjligt. Stämman behöver därför inte ta ställning till denna fråga.
Våra gatlampor (armaturer) har utgått och Ove presenterade ett förslag på ny variant. Denna
skiljer sig mot den nuvarande och önskemål från stämman är att om det ska bytas ska detta
ske samordnat så att det inte stör estetiskt. I dagsläget har föreningen ca 5 armaturer som är
av den äldsta versionen och är i stort behov av att bytas.
Ove presenterar ett förslag på att ha informationsträffar där föreningen bjuder in en
sakkunnig inom ett visst ämne. Som förslag gavs energifrågor, ventilation. Stämman tyckte
detta var ett bra förslag.
Styrelsen har under förgående år försökt få något asfaltsläggningsföretag att komma och ge
en offert på den sänka som finns vid garagen Dagsvärmarvägen. Nu har det upptäckts en hel
del andra skador som uppkommit på grund av de kraftiga vintrarna. En kontroll av all asfalt
kommer och göras och en upphandling kommer göras gemensamt för att få till ett större
intresse.
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Styrelsen vädjar medlemmarna att försöka minimera trafiken inom området, då den har ökat
under senare tid. Det finns väldigt många barn inom området. Vidare vädjar styrelsen till att
alla försöker parkera på sina parkeringsplatser, inte inne på området då utryckningsfordon,
post och snöröjning med mera måste ha framkomlighet. Samma sak gäller även vändplaner,
gräsytor som har börjat användas.

12 Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos föreningens ordförande Ove Moberg, hos
kassör Mirja Ekestubbe, samt på föreningens hemsida www.mysf.se

Vid protokollet

____________________________________
Ove Moberg - ordförande

___________________________________
Mikael Johannesson - sekreterare

Justeras

Justeras

____________________________________
Magnus Asplund

___________________________________
Thomas Gahm
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