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Sammanträde

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma

Tid

Onsdagen den

Plats

Akalla grundskola

Närvarande

44 medlemmar

2l mars 2018

§tämman inleddes med information om läget iaktuella frågor.
Sievert Balkeståhl informerade om hur Polisen Järva ser på läget i Kista-Rinkeby och om bristen på
information från trafikkontoret angående framtiden för Hästa gård och Järvafältet.
Dennis Westin gick igenom underhållsplan 2OL7,2018 och värmemätning med statistik.

§1 Stämmans öppnande och behöriga utlysande
Styrelsens ordförande Sievert Balkeståhl hälsade de närvarande välkomna och förklarade
årsstämman öppnad. Stämman godkände att mötet var behörigt utlyst.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§3 Val av ordförande för stämman
Bo Andersson valdes

till stämmans ordförande.
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§4 Val av sekreterare för stämman

Sture Caesar valdes till sekreterare för stämman

§5 Val av 2 justeringsmän,

tillika röstdiknare

Bengt Jansson och Bengt Rundqvist valdes tilljusteringsmän tillika rösträknare.

§6 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes totalt till

Torneå

t$4

st fördelade enligt föliande:

33 närvarande.

Tavastehus 11närvarande.

§7 Styrelsens redovisning av verksamheten

Stämmans ordförande föredrog 2017 ärsförvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning i

enlighet med bilagorna 1 respektive 2A och 28 i kallelsen.

§8 Revisionsberättelse
Hans Ekblad föredrog revisionsberättelsen enligt bilaga 3 i kallelsen.

§9 Beviljande om änsuersfrihet för s§relsen
a. Stämman fastställde resultat- och balansräkning i enlighet med revisorernas förslag.
b. Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Fömlag från styrelsen
lnga förslag från s§relsen förelåg.

§11 Motioner från medlemmar

lnga motioner från medlemmar förelåg.

2018-03-21

§12 Fastställande av budget och utdebitering
Budgeten fastställdes i enlighet med bilaga 4 i kallelsen.
Rättelse till kallelsen: Samfällighetsavgiften höjs

till 1tt00 krlmånad fr.o.m. april.

Underhållsplan godkändes i enlighet med bilaga 4A i kallelsen.

§13 Val av styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes:

Sievert Balkeståhlsom ordförande på 2 år
Lars Moberg som ledamot på 2 år

Sture Caesarsom sekreterare

pä2är

§14 Val av revisorer

Till revisorer valdes på

1

år:

Mary Anne Löhr nyval, stämmans förslag.
Yngve Lindström omval, valberedningens förslag.

Suppleanter:
Jan Hagberg omval, valberedningens förslag
Hans Ekblad omval, valberedningens förslag

§15 Val av trivselkommitt6

Till trivselkommitt6n omvaldes pä 2 är:
Ka

i Kjäll-Andersson (sammankallande)

Birgitta Fredander
Kerstin Nygren

§16 Val av valberedning

Till ordinarie på 1 år valdes:
Mehmet Kaplan (sammankallande) nyval
Eva Sandberg nyval

Nyree Ruiz Sundberg omval
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§17 övriga frågor
- Årets städdagar är planerade

till den 28 april och den 27 oktober 2018.

- En kort diskussion fördes om hur sprängningarna kan påverka husgrunder och ge eventuella

sprickbildningar, om någon efterbesiktning ska göras och vem som eventuellt kan bli
ersättningsskyldig för uppkomna skador på respektive fastighet. Styrelsen fick i uppdrag att titta på
denna fråga.
- Trivselbladets vara eller icke vara diskuterades

§18 Stiimmoprotokollets

helt kort.

tilBbnglighet

Protokollet kommer att anslås på hemsidan samt som tidigare på garagedörrarna inom 14 dagar.
§19 Mötetsavslutande
Stämmans ordförande Bo Andersson tackade styrelsen, revisorer och servicepersoner för ett gott
nedlagt arbete och trivselgruppen för all undfägnad i samband med stämman samt arbetet med
andra trivselåtgärder under året samt närvarande delegater för visat intresse. Han uppmanade även
alla närvarande att verka för och bidra med underlag och material till trivselbladet och förklarade

därefter 2018 års stämma avslutad.
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