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Ridhästens Samfällighetsförening
Protokoll årsstämma 26 april 2012
§1

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Tommy Lönnström.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Marie Eriksson.

§4

Mötets behöriga utlysande
Stämman förklarade mötet behörigen utlyst.

§5

Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Anulina Svensson och Lotta Arnstad.

§6

Röstlängd – antal röstberättigade
Röstlängden fastställdes till 39 stycken röstberättigade varav 4 fullmakter.

§7

Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning
Förvaltningsberättelse och årsredovisning har distribuerats till samtliga medlemmar.
Stämman hade inga frågor kring handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse distribuerades tillsammans med årsredovisningen. Stämman
hade inga frågor kring berättelsen.

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

§ 10

Motioner från medlemmarna – Kostnad för hushållssopor
En motion har inkommit till styrelsen om att kostnad för hushållssopor. Motionen
avslås eftersom kommunen inte tillåter avtal med andra än fastighetsägaren.

§ 11

Framställan från styrelsen – Gästparkering
Framställan diskuterades av stämman. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag
att genomföra avgiftsbeläggning av våra gästparkeringar.

§ 12

Styrelsen informerar
Styrelsens ordförande Mats Andersson informerade stämman om underhåll och
reparationer som gjorts under året samt att styrelsen har kontaktat ett antal företag
för byte av ekonomisk förvaltare och för professionellt utlåtande om konditionen
på radhusens tak och takkupor.
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§ 13

Ersättning till styrelse och revisorer
Ersättning till styrelsen fastställdes till oförändrade 3 basbelopp.

§ 14

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Mötesordförande gick igenom sammanställningen i det distribuerade materialet och
stämman godkände enhälligt förslaget. Stämman beslutade att slå ut årets
avgiftshöjning på andra halvårets 6 månader.

§ 15

Val av styrelse och suppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse:
Ordinarie ledamöter

Helena Franzén Svanberg, kvarstår 1 år
Mats Viktorin, omval 2 år
Anulina Svensson, omval 2 år
Paul Andersson, nyval 2 år
Elisabeth Peé, omval 2 år

Suppleanter

Roland Langebäck, kvarstår 1 år
Conny Gillberg, kvarstår 1 år
Christer Jakobsson, nyval 2 år
Bengt-Åke Andersson, nyval 2 år
Adnan Sabani, nyval 2 år

Stämman beslutade att godkänna valberedningen förslag.
§ 16

Val av styrelseordförande
Till ordförande i styrelsen 2012 valdes Marie Eriksson.

§ 17

Val av revisorer, intern samt extern, och revisorssuppleanter
Till revisor valdes representant från Bo Revision och till intern revisor Lena Harg.

§ 18

Val av valberedning samt sammankallande
Enligt föreningen stadgar består valberedningen av kontaktpersonerna i
radhuslängorna. Sammankallande inför 2013 års stämma är kontaktpersonen i
radhuslänga Timotejvägen 33-40.

§ 19

Övriga frågor
Önskemål framkom att hålla stämma tidigare under året. Det är styrelsens ambition
att hålla stämman så tidigt som möjligt, men med hänsyn taget till att
årsredovisningen måste finnas klar och revison ska ha skett.
Stämman informerades om att en ändring av våra stadgar kräver att en motion
inkommer i tid för samtliga medlemmar att ta del av.
Ärendet om utvidgning av tomter ligger fortfarande hos Lantmäteriet. Styrelsen har
påmint vid ett flertal tillfällen och återkommer så snart beslut fattats.
Önskemål uttrycktes om bortforsling av sandlådor. Stämman var överens om att
den aktuella kostnaden för genomföra detta är för hög.
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§ 20

Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokoll från stämman delas i vanlig ordning ut till kontaktpersonerna i varje
radhuslänga samt till representant från Brf Hagens styrelse.

§ 21

Stämmans avslutande
Mötesordförande tackade alla och förklarade stämman avslutad.

Sollentuna 26 april 2012

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Tommy Lönnström

Mötessekreterare, Marie Eriksson

_______________________________

_______________________________

Justeringsperson, Anulina Svensson

Justeringsperson, Lotta Arnstad
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