SO㼀
RA VA㼀
STRA SAMFA㼀
LLIGHETSFO㼀
RENING
Protokoll frå
n å
rsstä
mman onsdag 2016‐09‐14 klockan 19:00
i Folkets Hus, A怌
kersberga Centrum

§ 1. Stä
mmans ö
ppnande
Styrelseordfö
randen Sara Johansson ö
ppnade mö
tet.

§ 2. Val av ordfö
rande att leda stä
mmans fö
rhandlingar
Fredrik Drotte valdes som ordfö
rande fö
r mö
tet.

§ 3. Val av sekreterare att fö
ra stä
mmans protokoll
Mattias Kregert valdes som sekreterare fö
r mö
tet.

§ 4. Val av två
justerare tillika rö
strä
knare
A怌
sa Juhlin och Birgitta Halling valdes som justerare.

§ 5. Faststä
llande av fö
redragningslista
Mö
tets ordfö
rande fö
reslog att §16 skulle tas efter §17, §18, och §20, och framfö
rde som skä
l att inkomstat
bö
r faststä
llas innan det gå
r att planera framtida å
tgä
rder. Stä
mman godkä
nde listan med denna ä
ndring.

§ 6. Faststä
llande av rö
stlä
ngd
44 fastigheter var representerade vid stä
mman, varav 37 st rad/vinkelhus och 7 st kedjehus. Av dessa var
4 st representerade genom fullmakt. Den fullstä
ndiga rö
stlä
ngden upprä
ttas som bilaga till detta protokoll.

§ 7. Stä
mmans stadgeenliga utlysande
Stä
mman fann att mö
tet utlysts på
ett korrekt sä
tt.

§ 8. Faststä
llande av procedurregler
Ordfö
randen fö
reslog samma regler som fö
rra å
ret; att sä
tta klockan 22:00 som grä
ns fö
r mö
tet, att vi
hå
ller oss till c:a 2 minuters talartid och kort replik, samt att talarlista tillä
mpas. Stä
mman antog dessa
regler.

§ 9. Styrelsens verksamhetsberä
ttelse fö
r det gå
ngna verksamhetså
ret
Sara gick igenom merparten av punkterna. Lars Angré
n berä
ttade om lekplatserna och Ellen Warnehed om
kvartersgå
rdarna. Ett par frå
gor uppkom:
●

●

Det 뫿✃inns ett kä
nt avloppsproblem som behö
ver å
tgä
rdas, och styrelsen 뫿✃ick frå
gan om varfö
r detta
inte redan har gjorts. Styrelsen svarade att problemet inte bedö
mts som akut, att det inte orsakar
risk fö
r fö
ljdfel, och att det dä
rfö
r få
tt vä
nta nå
got pga de ekonomiska lä
get. Styrelsen har
budgeterat fö
r den hä
r reparationen under innevarande verksamhetså
r.
Parkeringen lä
ngst in på
Simborgarvä
gen saknar spotlights, trots att det skulle ha varit monterat
på
alla parkeringar. Detta noteras som en sak fö
r kommande styrelse att se ö
ver.
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§ 10. Ekonomisk rapport
Mattias gick igenom ekonomin och fö
rklarade en del av kostnadsposterna.
Det uppkom en frå
ga om hur elfö
rbrukningen i garagen kunnat berä
knas. Den fö
rsta indikationen var att
fö
rbrukningskurvan inte bara sjö
nk efter installation av den nya energisnå
la belysningen, utan ä
ven
ä
ndrade form på
ett ovä
ntat sä
tt ‐ vilket fö
ranledde vidare analys och slutsatser.

§ 11. Fö
rslag till disposition av ö
verskott och underskott
Styrelsens fö
rslag antogs av stä
mman, vilket innebä
r att 245 065 kr fö
rs till UH‐fonden fö
r Ga5 och 29 962
kr fö
rs till UH‐fonden fö
r Ga6.

§ 12. Revisorernas berä
ttelse
Vå
r revisor Birgitta Halling lä
ste upp revisionsberä
ttelsen.

§ 13. Ansvarsfrihet fö
r styrelsen
Stä
mman beviljade styrelsen ansvarsfrihet fö
r det gå
ngna verksamhetså
ret.

§ 14. Propositioner
Det fanns inga propositioner att behandla.

§ 15. Motioner
Det fanns inga motioner att behandla.

§ 16. Verksamhetsplan
Mattias gick igenom de planerade underhå
llså
tgä
rderna fö
r de nä
rmsta å
ren.
De frå
gor som stä
lldes var:
●
●

Ingår vändplanerna på Simborgarvägen i asfalteringsprojektet? Svaret ä
r att ja, det gö
r de.
Vad händer med Häggkulletorget? De kommer att å
tgä
rdas i samband med asfalteringen.

Fö
r att alla ska se vad som omfattas kommer anbudsunderlaget fö
r asfalteringen att lä
ggas ut på
vå
r webb.

§ 17. Ersä
ttningar till styrelse, revisorer m.뫿✃l.
Rä
ttelse: I stä
mmoinbjudan stå
r det felaktigt 450 kr på
ordinarie revisorer. 1200 kr ska det vara.
Stä
mman beslutade om dessa ersä
ttningsnivå
er (som ä
r desamma som fö
r det gå
ngna å
ret):
–
–
–
–
–
–

Styrelsen få
r 2 prisbasbelopp att fö
rdela internt
Stugvä
rdar 1200 kr/st
Ordinarie revisorer 1200 kr/st
Grannsamverkan 450 kr
Kontaktpersoner 900 kr per Uo
Redaktö
r fö
r Sö
ra Surr 600 kr/å
r om denne inte ä
r medlem i styrelsen
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§ 18. Fö
rslag till budget
Mattias presenterade budgetfö
rslaget och fö
rklarade att vi strä
var efter att lä
gga en budget med
nollresultat samt avsä
tta så
mycket som mö
jligt till underhå
llsfonderna.

§ 19. Underhå
llsfonder
Mattias gick igenom de kommande transaktionerna. Frå
gor som stä
lldes om underhå
llsfonderna var:
●

●
●

Är asfalteringen nödvändig, och går det att omvärdera tidigare beslut? Sara svarade att det
beslutades 2015, och att vi sedan dess har arbetat med fö
reberedelser samt att ta fram fö
rslag till
뫿✃inansiering. Vi har hittills lagt ner c:a 150 000 på
detta, vilket man bö
r vara medveten om ifall
man vill omvä
rdera tidigare beslut.
Borde garagen prioriteras, finns det risk att taket på garagen rasar in och orsakar skador? Vi har
inga indikationer på
att de skulle vara så
allvarliga problem med garagen i nulä
get.
Är asfaltering verkligen nödvändig? Vå
r uppfattning ä
r att det behö
ver gö
ras, vilket fö
rra stä
mman
också
bekrä
ftade. Alf Svensson tillä
gger att han under sin tid i styrelsen varit med om att
Farmartjä
nst vä
grat ploga pga uppstickande brunnar (som ska justeras vid asfalteringen). Enligt
avtalet med Roslagsvatten ä
r det vi sjä
lva som har ansvar fö
r dessa.

§ 20. Faststä
llande av inkomststat
På
rekommendation av vå
r revisor Birgitta justerades det fö
reslagna lå
nebeloppet ned frå
n 500 000 kr till
384 000 kr.
Votering begä
rdes och utfallet blev:
●
●
●

18 rö
ster fö
r att ta ett banklå
n på
384 000 kr
22 rö
ster fö
r att gö
ra en extra engå
nginbetalning på
2 500 kr/fastighet
4 nedlagda

Stä
mman tog dessutom beslut om att faststä
lla en fö
rsta inbetalning 2017‐08‐31 fö
r nä
stkommande
verksamhetså
r. Detta fö
r att, som tidigare, sä
kerstä
lla ett jä
mnt kassa뫿✃lö
de.

§ 21. Presentation av debiteringslä
ngd
Enligt stä
mmans beslut har vi fö
ljande belopp att betala:
Hustyp
Rad‐ och
vinkelhus
Kedjehus

Betalas
Extrabet.
Betalas
Betalas
Betalas
Totalt
2016/2017 2016‐08‐31 2016‐10‐31 2016‐11‐30 2017‐02‐28 2017‐05‐31

Betalas

18 700

4 100

2 500

4 000

4 050

4 050

4 050

14 800

3 100

2 500

3 050

3 075

3 075

3 075

20170831

§ 22. Val

Valberedningens fö
rslag presenterades och godtogs i sin helhet av en enhä
llig stä
mma.
a) Som styrelseledamö
ter (2 å
r) valdes:
●
●
●

Patrik Hansson S74
Berouz Kamangar S72
Jesper Sjö
lin S112

(Ellen Warnehed S106 har 1 å
r kvar som ordinarie ledamot)

Orgnr 716416‐9307

Sidan 3 av 4

SO㼀
RA VA㼀
STRA SAMFA㼀
LLIGHETSFO㼀
RENING
Protokoll frå
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rsstä
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b) Mattias Kregert S32 utses till ordfö
rande under sin kvarvarande tid (1 å
r)
c) Som styrelsesuppleanter (1 å
r) valdes:
●
●

Roger Berg S110
Oscar Petersson S104

d) Stä
mman omvalde Lars Isaksson S16 och Birgitta Halling H65 som ordinarie revisorer
e) Stä
mman omvalde Sirpa Hahmo S31, samt valde Allan Read H59, som revisorssuppleanter
f) Birgitta Halling H65 och Bertil Olin H27 stä
llde upp som valberedning, och valdes av stä
mman
g) Stä
mman omvalde stugvä
rdarna Ellen Warnehed S106 och Marcus Hedré
n H25
h) Som samordnare fö
r grannsamverkan omvaldes Daniel Juhlin H1

§ 23. Justering av protokollet
Mö
tets sekreterare, ordfö
rande och justerare trä
ffas på
tisdag 20/9 klockan 21:00 hemma hos
sekreteraren på
S32 fö
r justering av protokollet. Protokollet lä
ggs sedan upp på
vå
r webb samt delas ut i
brevlå
dorna.

§ 27. O㼀
vriga frå
gor (ej beslutsfrå
gor)
●
●
●
●

Tjuvslä
ngning av sopor fö
rekommer, utomstå
ende som kommer sent på
kvä
llen. Uppgift om
registreringsnummer ska 뫿✃innas, och detta kommer att meddelas till styrelsen fö
r å
tgä
rd.
Fortkö
rning på
Hä
ggkullevä
gen, samt kö
rning på
trottoaren. O㼀
nskar att farthindren sä
tts tillbaks.
Pumpstationen på
Hä
ggkullevä
gen luktar illa. Enligt uppgift ska det 뫿✃innas ett ä
rende hos
Roslagsvatten om detta, men de har inte vidtagit nå
gra å
tgä
rder.
Alf vill tacka Sara fö
r vä
l utfö
rt arbete som styrelsens ordfö
rande.

§ 28. Mö
tet avslutas
C:a klockan 21:00 fö
rklarade ordfö
randen mö
tet avslutat, och vi avslutade med att avtacka den avgå
ende
styrelsen.
Stort tack till alla medlemmar som nä
rvarade vid stä
mman!

Vid tangentbordet,

Justeras

_____________________________________________

_____________________________________________

Mattias Kregert, sekreterare

Fredrik Drotte, mö
tesordfö
rande

Justeras

Justeras

_____________________________________________

_____________________________________________

A怌
sa Juhlin, justerare

Birgitta Halling, justerare
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