
 
 
 
  

Myrängens Samfällighetsförening 

Årsstämma 2013 
2013.03.21 

 



 
Myrängens  

Samfällighetsförening 
 

 
 

 
Stämmoprotokoll 2013 2013.03.21 2(4) 

 

Stämmoprotokoll 
 

 

1 Fråga om mötets behöriga utlysande ............................................................................................. 3 

2 Val av ordförande och sekreterare för stämman ............................................................................ 3 

3 Val av två justerare och tillika rösträknare ...................................................................................... 3 

4 Styrelsens och revisorernas berättelse ........................................................................................... 3 

5 Ansvarsfrihet för styrelsen .............................................................................................................. 3 

6 Motioner samt förslag från styrelsen .............................................................................................. 3 

7 Styrelsens förslag till budget för år 2013 samt debiteringslängd.................................................... 3 

8 Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter .............................................................. 3 

9 Val av revisorer och suppleanter ..................................................................................................... 3 

10 Val av valberedning samt kvartersombud ................................................................................... 4 

11 Övriga frågor ................................................................................................................................ 4 

12 Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt ............................................................................ 4 

 
  



 
Myrängens  

Samfällighetsförening 
 

 
 

 
Stämmoprotokoll 2013 2013.03.21 3(4) 

 

Stämmoprotokoll 
 

1 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Föreningens ordförande Ove Moberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 
Stämman förklarades behörigen utlyst. 

2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Ove Moberg valdes till stämmans ordförande och Fredrik Gregeby valdes till sekreterare 

3 Val av två justerare och tillika rösträknare 

Till Justerare för stämman valdes Mikael Johannesson och Jonas Steinhauf. 

4 Styrelsens och revisorernas berättelse 

Ove Moberg gick igenom verksamhetsberättelsen och resultaträkningen utan några kommentarer 
från stämman. 
Revisorernas berättelse lästes upp av Lennart Fält 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. 

7 Styrelsens förslag till budget för år 2013 samt debiteringslängd 

Budgetförslag presenterades och stämman antog budgetförslaget och debiteringslängden. 

8 Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter  

Styrelse 

Ordförande Mirja Ekestubbe 1 år (vald på 1 år) 

Kassör Jonas Steinhauf 2 år (nyvald på 2 år) 

Ord.ledamot Thomas Wittefeldt 2 år (nyvald, tidigare suppleant) 
Ord.ledamot Sonja Grauwald Boman 1 år (kvarstår) 

Ord.ledamot Fredrik Gregeby 2 år (omvald) 
Suppleant Ann-Marie Gahm  1 år (omvald) 
Suppleant Madeleine Linderman 1 år (nyvald) 
Suppleant Anna Hård 1 år (nyvald) 

 
Stugvärd 

Anne-Marie Hedman (Bokningsansvarig) 1 år (omval) 
Lena Ingebrigtsen  1 år (omval) 

9 Val av revisorer och suppleanter 

Revisorer 

Revisor Lennart Fält 2 år (omvald) 
Revisor John Hård 1 år (kvarstår) 
Rev.suppleant Thomas Gahm 1 år (omvald) 
Rev.suppleant Rigmor Eriksson 1 år (nyvald) 
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10 Val av valberedning samt kvartersombud 

Valberedning/kvartersombud 

Kv.1 Fredrik Mälberg D20 
Kv.2 Stefan & Kristina Norin M43 (Sammankallande) 
Kv.3 Magnus Torpman & Lise Klein M5 
Kv.4 Jan Bergman & Anne Marie Frykfeldt L39 
Kv.5 Georg Oskarsson  L65 

11 Övriga frågor 

1. Styrelsen har haft möte med SRV som hanterar sopor i Huddinge kommun. SRV har för avsikt att 
under hösten 2013 införa sortering för gemensamhetsanläggningar så som t.ex. Myrängens 
Samfällighet. Sorteringen innebär att boende i området ska börja sortera komposterbart avfall i 
bruna papperspåsar som tillhandahålls av SRV. Dessa slängs sedan i ett separat brunt kärl vid de 
ordinarie sopskåpen. Om samfälligheten inte börjar sortera (kompostera) väntas en höjning av 
avgiften med 25% under 2014. Pappersförpackningar, metall, plast, glas, tidningspapper m.m. 
ska som tidigare lämnas till kommunens återvinningsstationer.  
Mer information från styrelsen kommer under vår/sommar. 

2. Styrelsen är nöjd med snöröjarens arbete, förslag finns att ta in offert för att säkerställa att 
samfälligheten inte betalar för mycket. 

3. Städdag blir den 27 april. 
4. Radgaragen kommer att behöva renoveras i brädpanelens nederkant ett arbete som kommer att 

utföras av medlemmarna själva för att spara pengar.  
5. Avtackning skedde av avgående styrelsemedlemmar med blomster.  Stort Tack till Ove Moberg, 

Peter Nordström och Mark Storey för deras utmärkta insatser under tidigare år. 

12 Plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos föreningens styrelse samt på föreningens 
hemsida www.mysf.se  
 
 
Vid protokollet 
     
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Ove Moberg - ordförande   Fredrik Gregeby - sekreterare 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Mikael Johannesson   Jonas Steinhauf 
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