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MÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA

1. Styrelsens ordförande Kenneth Fondén hälsade välkommen och förklarade stämman
öppnad.
2. Utdelad dagordning godkändes.
3. Till ordförande för stämman valdes Roland Bomberg.
4. Till sekreterare för stämman valdes Emelie Johansson.
5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars-Magnus Axell och Johnny Nielsen.
6. Stämman ansågs vara stadgeenligt utlyst.
7. Närvarolistan (31 deltagande) samt en fullmakt fastställdes som röstlängd.
8. Till revisorernas berättelse framkom inga tillägg eller kommentarer och den lades
därför till handlingarna.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades kortfattat av Kenneth Fondén och
lades till handlingarna.
10. Balans- och resultaträkning redovisades och kassör Lars Tunius säkerställer att
några felaktiga datum i rapporten justeras.
a. En medlem frågade om den höga kostnaden för släpkärran, som beror på
lagning av dragkrok och bromssystem.
b. Kassör Lars konstaterar att en minskad kostnad för motorvärmare, samt att
ett minskat antal besökare på städdag och därmed färre avdrag från
medlemsavgift har bidragit till ett gott ekonomisk resultat.
Balans- och resultaträkning fastställdes och lades till handlingarna.
11. Resultatdisposition fastställdes och balanserat resultat flyttas över till nya året.
12. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
13. Arvode till valda ledamöter justerades enligt en basbelopps-princip, för att
säkerställa en marknadsmässig ersättning. Nytt belopp för 2014 är 22,200 kr.
14. Till ny styrelse omvaldes Lars Tunius, Kenneth Fondén, Shir Mohammadi, Johanna
Olander (tidigare suppleant), och Emelie Johansson som ordinarie ledamöter. Till
suppleanter omvaldes Helene Ribba och en ny styrelsemedlem Lars Olsson.
15. Revisorerna Per-Eric Sköld och Jon Jonsson omvaldes samt en ny
revisorssuppleant, Susanne Söfgren, valdes.
16. Till valberedningen omvaldes Johnny Nielsen, Lars-Magnus Axell och Eva
Björkman.
17. Inga inkomna motioner från föreningens medlemmar fanns att behandla, dock lade
styrelsen fram nedanstående förslag som diskuterades:
a) Förslag från styrelsen att utreda gemensam sophämtning: styrelsen har sedan införandet
av de bruna soptunnorna för matavfall fått frågor om möjligheterna om gemensam
sophantering. Dålig lukt är den primära orsaken till att frågan lyfts och för de flesta
(familjehushåll) innebär en investering i gemensam sophantering en minskad årskostnad.
Några deltagare är frågande till det ökade gångavståndet det skulle innebära, samt till
svårigheten gällande placering av gemensamma platser. Intresset för att styrelsen ska driva
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utredningen vidare finns dock, därför får styrelsen i uppdrag att återkomma med en mer
konkret förslag och offert så medlemmarna kan ta tydligare ställning.
b) Förslag från styrelsen att utreda upprustning av grusgångar runt fotbollsplanen: på grund
av det dåliga skicket i de gemensamma gångarna runt fotbollsplanen och de båda
lekplatserna föreslog styrelsen att undersöka vidare om omanläggning av gångarna med
grus eller asfalt. Ogräsrensningen på städdagarna är numera förgäves då rotsystemen i
ogräset är för stort för att få bort det långsiktigt. Styrelsen presenterade två olika offerter, en
från VEAB Trädgård & Mark AB (grus) och en från PEAB AB (asfalt) och utifrån dessa
första offerter var kostnaderna relativt lika, mellan 2 300-2 550 kr/hushåll. Deltagande på
årsstämman var dock överens om att ett grundligt omläggningsarbete av grus är mest
intressant, då det ger en trevligare atmosfär i och har fördelar som att det ger en parkmässig
karaktär, håller ner hastighet hos t.ex. cyklister och mopedister, är enklare att lägga om,
möjliggör naturligt vattenflöde och minskar kemikalier i närmiljön. Upprustningen av
gångarna kräver att medlemmarna är med och bekostar arbetet, då det inte ryms i
medlemsavgiften. Styrelsen fick i uppdrag att driva denna fråga vidare och även att
undersöka stadgar för att kontrollera under vilka förutsättningar beslut om denna typ av
investering kan tas.
c) Förslag från styrelsen att återuppta föreningens hemsida: intresset för att starta upp en ny
hemsida finns och styrelsen får i uppgift att ordna detta. Kostnaden för att aktivera en
hemsida beräknades som mycket låg, mellan 100-500 kr/år. F.d. hemsideadministratör
Johnny Nielsen bekräftar att intresset för hemsidan även finns hos mäklare och potentiella
husköpare. Innehåll på hemsidan kommer bland annat att vara kalender med städdagar,
årsstämma o.s.v., föreningens historia, presentation av styrelsen med kontaktuppgifter,
trivselregler och stadgar, mötesprotokoll, bokning av släpkärra samt information om
motorvärmare
d) Av styrelsen inhämtad offert på bredbandsfiber: efter att ha uppmärksammat flera
fibernätsinstallationer i grannområden ville styrelsen undersöka om det fanns intresse hos
medlemmarna att beställa installation för de hushåll som är intresserade. Intresset för detta
fanns hos medlemmarna och styrelsen fick därför i uppgift att utreda frågan vidare och
återkomma med mer information. Teknikintresserade medlemmen Johnny Nielsen erbjöd
sig att vara delaktig i ett utskott som kan undersöka och driva denna fråga.
Prioriteringen av ovanstående förslag (a, b och d) beslutades genom en enkel
handuppräckning och styrelsen fick i uppdrag att prioritera enligt rangordningen:
1. Grusgångar
2. Fibernät
3. Gemensam sophantering.
18. Övriga frågor
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a. Lars-Magnus Axell upplyste om att elektrikern som hjälper föreningen med
motorvärmare har föreslått ett bytte om 5 mätare/år. De senaste åren har
bytena (och därmed kostnaderna) av trasiga elmätare ökat avsevärt.
Styrelsen fick i uppgift att titta närmre på detta.
b. En deltagare lyfter kritik mot fjolårets gräsklippning och upplevde att de
klipptes för sällan. Styrelsen tar till sig av kritiken och bekräftar att de ska
betona detta för ansvarig under kommande säsong.
c. En deltagare har uppmärksammat att det långtids-parkeras på
besöksparkeringar, exempelvis har denne sett en husvagn parkerad på
samma plats under flera månader. Detta är ej tillåtet och stämman
konstaterade är det är varje grannes ansvar att påpeka liknande överträdelsen
till berörd granne.
19. Dagens ordförande förklarade stämman avslutad.
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