Protokoll
fört vid ordinarie årsstämma med ASF 2015.03.25 i Akalla Grundskola
Stämman inleddes med information av styrelsen angående en del aktuella frågor såsom
 Aktuell ”Underhållsplan för Akalladalens Samfällighetsförening” enl. bil.
 Uppföljning av individuell värmemätning
 Förändringar i områdesövervakning (väktare och parkering)
 Betongproblemen i garagen.

1. Stämmans öppnande och behöriga utlysande
Styrelsens ordförande Sievert Balkeståhl hälsade de närvarande välkomna och
förklarade årsstämman öppnad. Stämman godkände behörigt utlysande.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.

3. Val av ordförande för stämman
Bo Andersson valdes till stämmans ordförande.

4. Val av sekreterare för stämman
Margareta Rinnbäck valdes till stämmans sekreterare.

5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Gustafsson och Jan Selvrenius.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes totalt till 63 st fördelade enligt nedan
Torneå
42 närvarande plus 1 fullmakt
Tavastehus
18 närvarande plus 2 fullmakter

7. Styrelsens redovisning av samfälligheten
Verksamhetsberättelsen enligt bil.1 i kallelsen
Resultaträkning enligt bil 2A i kallelsen
Balansräkning enligt bil.2B i kallelsen

8. Styrelsens redovisning av samfälligheten
Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Ekblad.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning och beviljande av ansvarsfrihet
a. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
b. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

10. Förslag från styrelsen
Inga förslag har anmälts av styrelsen.

11. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inlämnats.

12. Fastställande av budget och utdebitering
Fastställdes enligt styrelsens förslag (bil. 4)
Underhållsplanen (bil.4 a) godkändes.
Eftersom en eventuell reparation av garagen är ett tung ekonomiskt åtagande, kommer
styrelsen att kalla till en extra stämma, för att då fatta beslut om hur man ska gå till
väga i det fortsatta arbetet.

13. Val av styrelseledamöter
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes:
Dennis Westin till vice ordföande på 2 år
Björn Lundstedt till kassör på 2 år
Mats Lundgren till suppleant på 2 år
Sara Magnusson till suppleant på 2 år

14. Val av revisorer.
Till ordinarie revisorer omvaldes på 1 år
Hans Ekblad och Jan Hagberg
Till revisorssuppleanter omvaldes på 1 år
Birgit Norberg och Kenneth Söderlund

15. Val av trivselkommitté
Enligt valberedningens förslag valdes
Birgitta Fredander tillval på 1 år (alltså 2 år från stämmans datum)
Karin Vidhall nyval på 2 år
Dessutom anmälde sig frivilligt nedanstående personer
Nyree Ruiz-Sundberg To 68
Mehmet Görgulu To 84
som båda valdes på 2 år

16. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Bert Andersson (sammankallande), Tommy Carlsson
och Anders Isaksson samtliga på 1 år.

17. Övriga frågor
Städdagarna fastställdes till 18 april och 17 oktober.
Trivselkommittén påminde om 40-årsjubileet lördagen den 29 augusti . Man kommer att
gå runt och informera om och ta upp intresseanmälningar samt dela ut inbetalningskort till festen. Festkostnaden blir blygsamma 150 kr per person för en fullmatad kväll.

18. Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokollet införs på samfällighetens hemsida samt anslås på garagedörrarnas
Insida senast 2 veckor efter aktuell stämma.

19. Mötets avslutande
Stämmans ordförande Bo Andersson tackade stämmodeltagarna för visat intresse, den
avgående styrelsen för ett väl genomfört arbete samt övriga av stämman utsedda
kommittéer för deras insatser. Därefter överlämnade han ordet till ASF:s ordförande
Sievert Balkeståhl som tackade stämmans ordförande och sekreterare med varsin
blomma samt förklarade stämman avslutad.
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