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1. Fråga om mötets behöriga utlysande
Ja.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Lars Lindström valdes till stämmans ordförande och Anders Norberg till sekreterare

3. Val av justerare och tillika rösträknare
Berit Höök och Tyko Tranåker.
Antalet medlemmar närvarande på mötet var 27 st.

4. Styrelsens och revisorernas berättelse
Ordförande, Lars Lindström, läste upp förvaltningsberättelsen och Lennart Fält läste upp
revisionsberättelsen vilka båda godkändes av stämman.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Besvarades JA av stämman.

6. Motioner samt förslag från styrelsen
a. Hur skall vi hantera våra stuprör inom föreningen?
Lars Lindström läste upp information från Fastighetsbildningsmyndigheten samt förslag. Efter
långdiskussion så enades stämman och antog förslag, se bilaga 1.

7. Styrelsens förslag till budget för år 2008 samt debiteringslängd
Stämman antog budgetförslag och debiteringslängd.
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8. Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter
Följande personer valdes av stämman:
Styrelsen
Ove Moberg
Mirja Ekestubbe
Anders Norberg
Fredrik Gregeby
Mikael Johannesson
Rigmor Eriksson
Peter Nordström
Sonja Grauwald Boman

Ordförande
Kassör
Ord. Ledamot
Ord. Ledamot
Ord. Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

9. Val av revisorer och suppleanter
Följande personer valdes av stämman:
Revisorer
Lennart Fält
Lennart Karlsson
Thomas Gahm
Britt Hägglund

Revisor
Revisor
Rev. Suppleant
Rev. Suppleant

1 år
2 år
1 år
1 år

Övrigt
Marie-Louise Askinger

Stugvärd

1 år

10. Val av valberedning samt kvartersombud
Följande personer valdes av stämman:
Valberedning/kvartersombud 2009
Inger Jansson
D10
Leif Stockling
M59
Sven Erik Bengtsson
M25
Ulla Svensson
L19
Carita Stengarn
L55
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11. Övriga frågor
a. ComHem har gjort mätningar i vissa fastigheter avseende mottagning av TV-signal inom vårt
eget kabelsystem. Resultatet har visat sig vara dåligt och ComHem har gjort vissa justeringar.
Styrelsen kommer att gå ut med en enkät för att få en bild av vilka hushåll som har dålig
signal och kommer därefter att samordna ComHem:s justeringar i de fastigheter där det
krävs.
b. De nya sopskåpen kommer den 26/3. Den 1/4 kommer de gamla sophusen att ”proppas” och
därefter ska sopkarusellerna i husen demonteras. Vad de gamla sophusen ska användas till
ska klarläggas.
c. Lampan utanför träfflokalen fortfarande trasig. Vattenfall som är ansvarig för att byta lampan
gör ej sitt jobb. Lars Lindström har ringt kommunen sex gånger utan resultat.
d. Vi har problem med mopedåkning i området speciellt vid lekparkerna där småbarnen kan
komma till skada, vad gör vi? Förslag är att vi ställer upp blomlådor för att minska risken. Ett
annat förslag är att ha bockar som kan ställas ut när barnen leker inom lekområdet. Styrelsen
återkommer med ett förslag som kan fungera både vinter och sommar.
e. Många tycker att vårt område är dåligt skyltat för att folk och taxi ska kunna hitta rätt adress.
Svar: Det är beställt skyltar.
f. Städdag våren 2008 är 26/4.

12. Plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos föreningens ordförande Ove Moberg och hos
föreningens sekreterare Mikael Johannesson, samt på föreningens hemsida www.mysf.se

Vid protokollet
____________________________________
Lars Lindström – ordförande

___________________________________
Anders Norberg – sekreterare

Justeras

Justeras

____________________________________
Berit Höök

___________________________________
Tyko Tranåker
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