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Protokoll från årsmötet den 20 april 2016
Plats: Syrisk Ortodoxa kyrkan, Borgvägen 9
1. Ordföranden i Rödstenens samfällighetsförening BesneTasan hälsade alla välkomna
och öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Valdes BesneTasan som ordförande för mötet.
4. Valdes som sekreterare för mötet Kerstin Fransson.
5. Valdes som justeringsmän och tillika rösträknare Sture lrestig och Frank Berglind.
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst besvaradesmed ja.
7. Röstlängden justerades. Det var 16 fastigheter representerade (varav 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. Ulla Andersson 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 ln~omna motioner.
13. Styrelsens förslag till kostnads - och intäktsbudget godtogs.
14. - 19. Rödstenens funktionärer för 2016 valdes enligt följande:
•

Styrelsen: Sl Bernt Karlsson ( 1 år kvar), S2 Redda Guelai (nyval), S3 Christer
Alvfors (nyval), S4 Kerstin Fransson (1 år kvar)(byter med Mido Lindholm)

•

Styrelsesuppleanter: Sl Eva Olsson-Gottschalk (omval), S2 Per-Arne Palm
(nyval), S3 Hillo Nordström (nyval), S4 Mido Lindholm (1 år kvar)(byter med
Kerstin Fransson)

•

Revisorer: 53 Ulla Anderson (1 år kvar), Ann-Mari Lundberg (omval)

•

Revisorssuppleanter: Sl Owe Eriksson (1 år kvar), S4 Magda lshak (nyval)

•

Valnämnden: Sl Hans Rasmussen (lår kvar), S2 Frank Berglind (omval), S3 Janne
Ström (omval), S4 Christer Boije (1 år kvar) sammankallande.

•

Kontaktperson för grannsamverkan: Sl Sture lrestig ( 1 år kvar)

20. Inkomna motioner
•

Förslag av byte till Led- lampor till gatubelysningen vilka drar mindre ström. Det
kan behövas en ombyggnad av armaturerna. Kostnaden för detta tas ur
reparationsfonden. En arbetsgrupp för detta ändamål valdes enligt följande:
Christer Gottschalk, Christer Alvfors, Christer Boije och Redda Guelai.

•

Byte av individuella vattenmätare vilket kommer att bli en kostnad på 65 tkr.
Avläsningen av huvudvattenmätarna visar endast 5% fel. Innan något byte
genomförs föreslogs att fastighetsägaren kontrollerar själv om mätaren fungerar.
Eftersom det är föreningen som äger mätarna skall den som behöver byta mätare
vända sig till styrelsen.

21. Övriga frågor
•

Med anledning av att en fastighetsägare inte betalat in samfällighetsavgiften i
tid vill vi redogöra för gällande bestämmelser. Det bestämdes år 2009 att
avgiften vid första påminnelsen efter en månads fördröjning ska vara 100 kr plus
en dröjsmålsränta på 8%. Andra påminnelsen sker efter tio dagar från det att
ingen inbetalning skett efter första påminnelsen. Avgiften i andra samfälligheter
är 500 kr vid andra påminnelsen. Om ingen betalning har skett efter tre
påminnelser bör det gå till kronofogden.

•

Grannsamverkansbilen har kört på gångvägarna för att se att inget oroväckande
har hänt i området. Sture lrestig undersöker om

•

bidrag till grannsamverkan.

På grund av fortkörning på säckgata 2 har det inkommit önskemål om att ha ett
gupp för att åtgärda detta. Inge! beslut togs på mötet.

22. Ordföranden tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet
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