
 
 

- I '. •  
 

 

 

www.rodstenen.se 

 

Protokoll från årsmötet den 11 april 2018 

 

Plats: Hallunda Folkets Hus 

 
1. Ordföranden i Kvarterssammfälligheten Rödstenen Christer Alvfors hälsade alla 

välkomna och öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Christer Alvfors valdes som ordförande för mötet. 
 

4. Redda Guelai valdes som sekreterare för mötet. 
 

5. Christer Gustafsson och Besne Tasan valdes som justeringsmän och tillika rösträknare. 
 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst besvarades med ja. 
 

7. Röstlängden justerades. Det var 19 fastigheter representerade (plus två med 

fullmakt) av Rödstenens 38 fastigheter. 
 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat - och balansräkning. 

Oförändrad avsättning 20 tkr till reserv- och förnyelsefonden. 

9. Ann-Mari Lundberg redovisade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

10. Frågan om fastställande av balansräkningen besvarades med ja. 
 

11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet besvarades med ja. 
 

12. Styrelsens förslag till drift och underhåll föredrogs. Styrelsens förslag godtogs med 

synpunkter som redovisas under punkten Övriga frågor. 

13. Styrelsens förslag till kostnads - och intäktsbudget godtogs. 
 

14. -19.  Rödstenens funktionärer för 2018 valdes enligt följande: 
 

• Styrelsen: S1 Bernt Karlsson (1 år kvar), S2 Redda Guelai (omval), S3 Kristian 

Saliba (nyval), S4 Ropin Ohan (1 år kvar) 

• Styrelsesuppleanter: S1 Eva Olsson-Gottschalk (1 år kvar), S2 Per-Arne Palm 

(omval), S3 Besne Tasan (nyval), S4 Marieroz Saliba (1 år kvar) 

• Revisorer: S3 Ulla Anderson  (1 år kvar), Ann-Mari  Lundberg  (omval) 

• Revisorssuppleanter: S1 Owe Eriksson (1 år kvar), S4 Magda Ishak (omval) 

• Valnämnden: S1 Hans Rasmussen (1 år kvar), S2 Frank Berglind (omval), S3 

Janne Ström (omval), S4 Christer Boije (1 år kvar) sammankallande 

• Kontaktperson för grannsamverkan: S4 Bengt Fransson (1 år kvar) 
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20. inkomna motioner 

• Det har inte inkommit några motioner. 

 

21. Övriga frågor 
 
• Asfaltering - Björkträdet på gångstigen vid säckgatan 4 måste av säkerhetsskäl bort vid 

asfaltering av vägen. Mötet enades kring denna åtgärd.  

• Beslöts om fast avtal på snöröjningen enligt sedvanlig upphandling av styrelsen. 

• Grannsamverkan - Utskick från Bengt Fransson fortsätter på samma sätt och i samma 

utsträckning som tidigare. 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) - En ny lag som börjar gälla 25 Maj 2018. Lagen är 

till för att skydda våra personuppgifter son förekommer i olika register. Sekreterare 

Redda Guelai har blivit utsett till personuppgiftsansvarig, övriga styrelsemedlemmar och 

medlemmar har också ansvar vid hantering av personuppgifter. 

• Återvinningsstationen – Alla som bor i samfälligheten har ett ansvar om att ha uppsikt 

för återvinningsstationen. När det är tydligt att stationen har börjat bli full och olyckligtvis 

skräpig så ska man ta kontakt med de ansvariga på ett av följande sätt: 

Via telefon: 0200-88 03 11 

Via anmälan på nätet: http://www.ftiab.se/172.html 

Att slänga skräp i skogen är förbjudet, detta gäller även trädgårdsavfall. 

 
22. Ordföranden tackade och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet      Justeringsmän 
 
 
 
 
 
Redda Guelai      Besne Tasan    
  
 
 
 
 
 
Christer Alvfors      Christer Gustafsson   
   


