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

Årsstämma
Torsdagen den 21 mars 2013, kl. 18.30
Matsalen i Akalla grundskola.

Stämman inleddes med information om läget i aktuella frågor.
-

Aktuell ”Underhållsplan för Akalladalens Samfällighetsförening”

-

Uppföljning av individuell värmemätning samt debitering från Fortum.

-

Flaggstången

-

Information om Hästagård och dess framtid
Informationen finns att läsa om på vår hemsida, www.akalladalen.nu
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§1 Stämmans öppnande och behöriga utlysande
Styrelsen ordförande Sievert Balkeståhl hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat. Stämman godkände behörigt utlysande.

§2 Godkännande av dagordning
Godkändes och fastställdes av en enig stämma.

§3 Val av ordförande för stämman
Sivert Balkeståhl valdes till stämmans ordförande.

§4 Val av sekreterare för stämman
Sara Magnusson valdes till sekreterare för stämman

§5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
Stämman valde M I och AG till justeringsmän tillika rösträknare.

§6 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till totalt 64st, fördelade på : Tavastehusgatan 20st närvarande och 1st
fullmakter, Torneågatan 43st närvarande och 0st fullmakt.

§7 Styrelsens redovisning av verksamheten
-

Förvaltningsberättelse, enligt bilaga 1 i kallelsen
Resultaträkning, enligt bilaga 2 i kallelsen
Balansräkning, enligt bilaga 2 i kallelsen
Efter redovisning läggs det till handlingarna.
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§8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av H E.

§9 Beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen
a) Fastställde Resultat- och Balansräkningen
b) Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

§10 Förslag från styrelsen
-

Inga nya förslag föreligger

§11 Motioner från medlemmar
-

Inga motioner har lämnats.

§12 Fastställande av budget, underhållsplan och utdebitering
-

Fastställdes enligt styrelsens förslag.

§13 Val av styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Dennis Westin till vice ordförande på 2 år. Björn
Lundstedt omvaldes till kassör på 2 år och Mats Lundgren och Sara Magnusson omvaldes till
suppleanter på 2 år.

§14 Val av revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes på 1 år H E och J H. Till revisorsuppleanter omvaldes B N och
KS på 1 år.

§15 Val av trivselkommitté
Till trivselkommittén omvaldes Peter Lövenfeldt på 1år.

§16 Val av valberedning
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Till ordinarie omvaldes B A (tillika sammankallande), A I samt T K, samtliga på 1år.

§17 Övriga frågor
-

Städdagar är planerade till 20/4 och 26/10 2013. Styrelsen påminner om beslutet om vite för
frånvaro utan att ha gett giltigt skäl samt att man kan få en individuell uppgift istället om
man inte kan närvara.

§18 Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att anslås på garagedörrarna senast 2 veckor efter aktuell stämma.

§19 Mötets avslutande
Stämmans ordförande Sivert Balkeståhl tackade för visat intresse och förklarade 2013 års stämma
avslutad.

……………………………………………………………………………….….
Sivert Balkeståhl
…………………………………………………………………………………..
Sara Magnusson

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
MI

AG
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