Protokoll för Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening årsstämma 2012-03-06
1. Mötet öppnas och Jesper Windh väljs till stämmans ordförande.
2. Per-Erik Käck väljs till stämmans sekreterare.
3. Annika Niklasson och Patrick Bäcklund väljs till justerare av stämmans protokoll.
4. Styrelsen och revisorns berättelser.
Joakim Karlsson föredrog styrelsens årsberättelse
Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslår att stämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
5. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
6. Framställningar från styrelsen och motioner. Motionerna och styrelsens rekommendationer till
stämman bifogas protokollet.
Framställan av styrelsens förslag till justerad budget för 2012.
Styrelsens arvoden och den ekonomiska förvaltningen diskuterades med avseende på fördelningen
mellan dessa poster. Anledningen var om föreningen ska lägga ut den ekonomiska förvaltningen till en
extern part.
Stämman godkände och beslutade att anta styrelsens budgetförslag för 2012.
Motion 1: Belysning vid lekplats Birkagränd.
Stämman beslutade avslå motionen. Kommande styrelse får utreda frågan om belysning på
lekplatserna.
Motion 2: Staket längs Birkagränd mot lekplats.
Stämman beslutar att avslå motionen.
Motion 3: Höjning av förseningsavgiften.
Stämman bifaller motionen.
Motion 4: Alltid använda mejl vid kommunikation med medlemmarna:
Stämman beslutar att bifalla motionen. Styrelsen bör dock meddela detta beslut till samtliga
medlemmar skriftligen.
Motion 5: Sikten i T-kors Hedebyslingan.
Stämman beslutar att bifalla motionen med att kommande styrelse utreder och eventuellt vidtar
åtgärder.
Motion 6: Hastighetsskylt vid infarten till området.
Stämman beslutade bifalla motionen med att kommande styrelse utreder möjligheterna att flytta
skyltarna.
Motion 7: Styrelsearvodena.
Stämman beslutade avslå motionen.
Motion 8: Trafiken längs Vikingavägen.
Stämman beslutade bifalla motionen.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättning för styrelse och revisorer.
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2013.
Stämman beslutade anta styrelsens förslag.
9. Val av styrelse.
Valberedningen berättade om svårigheten att få personer att ta på sig styrelseuppdrag. Tack vare
viljan hos de närvarande på stämman så kunde en ny styrelse utses.
Daniel Fagerberg väljs till ordförande i 1år
Marie Björn, Stefan Djerf och Lennart Öberg väljs som ledamöter på 2år.
Andreas Hörberg och Anna Wireman väljs som suppleanter på 1år.
10. Val av revisorer och suppleant.
Som revisor väljs Jonas Bäckius på 1år. Frida Säfvestad väljs som revisorssuppleant på 1år.
11. Fråga om val valberedning.
Hussein Mustafa och Patrik Bäcklund väljs till valberedning på 1år.
12. Övriga frågor.
Diskuterades frågan om hur eventuellt lösa arbetet med uppsättande av staket eller andra åtgärder
inom föreningen, att detta kan göras som ett gemensamt arbete på t.ex. en städdag.
Diskuterades om frågan om värme kostnader och vad som eventuellt varit uppe till diskussion tidigare.
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Protokollet läggs ut på hemsidan www.skalbytradgardsstad.se senast 14 dagar efter mötet.
14. Stämman avslutas.
Stämman avslutades med att avgående styrelse avtackades med blommor.
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