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Närvarande: 22 personer

§ 1 Årsmötets öppnande
SFF:s ordförande Kent Eriksson-Pripp hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

§ 3 Årsmötets behörighet utlyst
Mötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 4 Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande föreslogs Kjell G Sjöö. Mötet valde Kjell.  

§ 5 Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
Till sekreterare för mötet föreslogs Louise Hellman. Mötet valde Louise.
Björn Andersson och Björn Lager föreslogs till justeringsmän tillika rösträknare. Mötet 
valde Björn och Björn. 

§ 6 Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2013

§ 6 a Balans- och resultaträkning
Kassören redovisade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013. 
Under punkten diskuterades bruna komposteringskärl och dess hygien och kostnader 
för rengöring av dessa för att bibehålla god fräschör. Beslutades att styrelsen får i 
uppdrag att avgöra rengöringsbehovet beräknat till c:a 3 ggr/år. 

§ 6 b Debiteringslängd
Kassören redogjorde för debiteringslängden. Innehåller förslag med höjning av 
kvartalsavgiften fr.o.m. kvartal 3 för 2014, var god se § 10 för beslut angående detta. 
Debiteringslängden ska inte godkännas av mötet utan presenteras och läggas till 
handlingarna.

§ 6 c Verksamhetsberättelsen
Ordförande Kent Eriksson-Pripp läste upp verksamhetsberättelsen för perioden 
1 januari – 31 december 2013.

§ 6 d Revisorernas berättelse
Tommy Werlefors föredrog revisionsberättelsen för 2013.



§ 7 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Mötet fastställde balans- och resultaträkning.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1 januari – 31 december 2013.

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Kassören redovisade budgetförslag för 2014. Ingen höjning av arvodena för 2014.

§ 10 Fastställande av 2014 års budget
Kassören redovisade budgetförslag för 2014. På grund av ökade kostnader för bl.a. 
vatten så lämnade kassören förslag på höjning av kvartalsavgiften med 200 kr/kvartal 
fr.o.m. kvartal 3, 2014. Mötet beslutade att höjningen genomförs. 

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen lämnade följande förslag:

Ordförande Victoria Taubner Hjortronvägen 96 1 år (nyval)
Kassör Monica Andersson Lingongången 10 1 år kvar
Sekreterare Louise Hellman Hjortronvägen 122 2 år (omval)
Ledamot Sofia Remnert Hjortronvägen 120 2 år (omval)
Ledamot Annelie Jonsson Lingongången 2 1 år kvar
Suppleant Thomas Carlsson Hjortronvägen 18 1 år (nyval)
Suppleant Tommy Malmgren Blåbärsvägen 1 år (nyval)
Suppleant Håkan Alderud Hjortronvägen 1 år (nyval)

Mötet valde dessa personer till angivna poster.

§ 12 Val av revisorer
Valberedningens förslag:

Revisor Sara Ejnefjäll Blåbärsvägen 27 1 år kvar
Revisor Tommy Werlefors Hjortronvägen 74 1 år (omval)
Revisorssuppleant Carl Gustav Bondesson Blåbärsvägen 6 1 år (omval)
Revisorssuppleant Britt-Marie Carlsson Hjortronvägen 66 1 år (omval)

 Mötet valde dessa personer till angivna poster.

§ 13 Val av kvartersombud tillika valberedning
Valberedningen lämnade följande förslag:

Kvarter 1 Magnus Holgersson Hjortronvägen 10
Kvarter 2 Erik Bäcklin Hjortronvägen 50
Kvarter 3 Christer & Maliwan Danielsson Hjortronvägen 110
Kvarter 4 Fredrik Larsson Blåbärsvägen 37
Kvarter 5 Tommy Malmgren Blåbärsvägen 38
Kvarter 6 Tom & Anette Brüchner Lingongången 1 (sammankallande)

Mötet valde dessa till uppdraget som kvartersombud tillika valberedning.

§ 14 Motioner
Motion har inkommit från styrelsen som önskar att eventuella överskott från 
budgetposten ”Lekplatser” sätts av i en fond för att på så vis kunna ha tillgång till en 
större summa pengar när vi behöver byta ut lekattraktioner. Vi börjar med det redan för 
det överskott som blev för år 2013. Mötet röstade ja till denna motion. 
Motion har inkommit från kvarter 1 som lämnat in en detaljerad beskrivning med bilder 
och kostnader för lekutrustning så som rutschbana, förankring till denna samt en 
gungsits till en kostnad av 23 263 kr. Mötet röstade ja till denna motion. 



§ 15 Övriga frågor
Frågan togs upp angående återvinning av gruset som blir efter vintern. Sofia Remnert 
tar frågan vidare till MR Sörmland. 
Uppdatering behöver göras efter vintern som varit vad gäller återställande av skador 
efter snöröjningen. Sofia Remnert kollar upp detta. 
Det finns fortfarande marksten kvar som inte åtgärdats efter besiktningen efter 
fibergrävningen. Louise tar kontakt med Gästabudstaden för påminnelse. 
Allmän information att ett antal nya fronter finns till skadade garageportar, dessa står i 
gemensamhetsförråd på kvarter 3.
Diskussion angående rutin för vattenavläsning, olika rutiner finns. Det är upp till varje 
kvartersombud att administrera detta antingen att lapp läggs i brevlådorna eller att 
kvartersombud går runt och läser av vattenmätarna.
Diskussion angående nedgrävd Molok för komposterbart avfall. Beslutades att styrelsen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag. 

§ 16 Beslut om hur protokoll från stämman distribueras
Mötet beslutade att protokollet distribueras i pappersform till samtliga hushåll samt 
publiceras på hemsidan.

§ 17 Mötets avslutande
Mötesordförande Kjell G Sjöö tackade för förtroendet att få leda årsmötet och 
överlämnade klubban till ordförande Victoria Taubner. Victoria tackade för förtroendet.

Sekreterare

Louise Hellman

Justeras

Kjell G Sjöö Björn Andersson Björn Lager
Mötesordförande Justerare Justerare


