Akalladalens Samfällighetsförening
Box 6055
164 06 Kista
www.akalladalen.nu

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I STENHAGSSKOLANS MATSAL
ONSDAGEN den 30 mars 2011

§1 Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Sievert Balkeståhl hälsade de närvarande välkomna till årsstämma 2011.

§2 Dagordning
Framlagt förslag till dagordning godkändes av en enig stämma

§3 Val av ordföranden för stämman
BA godkändes av en enig stämma

§4 Val avsekreterare för stämman
Sara Magnusson godkändes av en enig stämma

§5 Val av2 justeringsmän/ kvinnor, tillika rösträknare
KL och MALN föreslås och godkänns av en enig stämma

§6 Fastställande av röstlängd
51st hushåll från kvarterTorneå, 36st från kvarter Tavastehus varav 2st fullmakter.
Totalt 87st röster vid eventuell rösträkning

§7 Styrelsens redovisning av verksamheten 2011
-Förvaltningsberättelse, bil 1.
Medlemmarna kommenterar dålig snöröjning, styrelsen tar detta till sig och kollar med Sthlm
entreprenad och BEAB om det går att fixa till.
Förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.
-Resultaträkning bil 2.
Medlemmar vill veta vilka som delar på arvoden och vad försäkringar avser, svar från styrelsen är att
det är 11st som delar på arvodet och samfällighetens försäkringar avser gemensamma utrymmen.
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Resultaträkningen läggs till handlingarna.
-Balansräkning bil 2.
Punkten missades att skrivas in i kallelsen. Efter genomgång läggs även denna till handlingarna.

§8 Revisonsberättelse
JH läser i egenskap av revisor igenom revisionsberättersen.

§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman godkänner enhälligt ansvarsfriheten för den avgående styrelsen för år 2010.

§ 10 Förslag från styrelsen
A.

Avgift för uteblivande vid städdag.
Efter vissa förtydliganden godkänner stämman att en avgift på 500kr tas ut.

§ 11 Motioner från medlemmar.
Inga motioner är inkomna.

§ 12 Fastställande av budget och utdebitering
Utdebitering from April 2011 höjs med 199:- till 1140:-

§ 13 Val av styrelseledamöter bil 6.
Valberedningens förslag att omvälja ledarmöterna Dennis Westin och Björn Lundstedt på ytterligare
2år godkänns av en enig stämma.
Valberedningens förslag att omvälja Mats Lundgren som suppleant i ytterligare 2år och förslaget att
nyvälja Sara Magnusson som suppleant på 2år godkänns av en enig stämma.

§ 14 Val av revisorer bil 6
Valberedningens förslag att omvälja HE och JH som ordinarie revisorer godkänns av en enig stämma.
Valberedningens förslag att omvälja B N och KS som suppleant revisorer godkänns av en enig
stämma.

§ 15 Val av trivselkommitte´
Valberedningens förslag att omvälja Peter Lövenfeldt på 2år godkänns enhälligt av stämman.

§ 16 Val av valberedning
Till valberedning valde stämman BA, TC och AI på vardera 1år.

§ 17 Övriga frågor
–Städdagar planeras till den 16e April och den 22a Oktober.
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Kommentarer från medlemmar under kategorin övriga frågor.
-Medlemmar önskar att hundägare inte ska rasta sina hundar invid tomtgränserna.
-Fimpa inte överallt inom området.
-Parkera ordentligt för att främja framkomligheten.
-Snöhögar blockerar nödutgångarna till garagen.
-Web master kan om så önskar skicka ett mail när det finns ny information på vår hemsida,
intresserade medlemmar får anmäla sig via mail.

§ 18 Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokollets kommer att anslås på garageportarnas insida senast 14dagar efter stämman.

§ 19 Mötet avslutas
Mötet avslutas och stämmans ordförande och sekreterare tackas med tulpaner.

Vid protokollet:
……………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Sara Magnusson

BA

Sekreterare

Ordförande

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….
KL

MALN

Justeringsman 1

Justeingskvinna 2
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