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Protokoll från årsmötet 2015-04-22
Plats: Syrisk Ortodoxa kyrkan, Borgvägen.
1-5. Besne Tasan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Hon valdes till ordförande för
mötet och Karin Hedlund valdes till sekreterare. Dagordningen godkändes. Två justeringsmän
valdes: Mido Lindholm och Christer Boije.
6. Det konstaterades att kallelsen kommit ut i tid.
7. Röstlängden justerades. 21 fastigheter var representerade (varav 2 med fullmakt) av
Rödstenens 38 fastigheter.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Andreas från CD redovisning meddelade att han fortsätter att överföra 20tkr till reservfonden
då vi har utrymme för det i budgeten.
9. Ulla Andersson redovisade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen.
10. Balansräkningen fastställdes.
11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
12. Styrelsens förslag till drift och underhåll föredrogs. Styrelsens förslag godtogs med
synpunkter som kommer senare på punkten Övriga frågor.
13. Styrelsen förslag till kostnads- och intäktsbudget redovisades. Styrelsen avläser
vattenmätarna 1 maj.
14-19. Rödstenens funktionärer för 2015 valdes enligt följande:
Styrelsen: S1 Bernt Karlsson ( omval), S2 Nubar Rhawi (1år kvar), S3 Besne Tasan( 1år
kvar), S4 Mido Lindholm( nyval).
Styrelsesuppleanter: S1 Eva Olsson-Gottschalk ( omval), S2 Altnisik Rubel( 1 år kvar), S3
Christer Alvfors (1 år kvar). S4 Kerstin Fransson ( nyval).
Revisorer: S3 Ulla Andersson ( omval), S2 Ann-Mari Lundberg (1år kvar).
Revisorssuppleanter: S1 Owe Eriksson (omval), S4 Bo Jarleryd (1år kvar).

Valnämnd: S1 Hans Rasmussen ( nyval), S2 Frank Berglind ( 1 år kvar) ,S3 Janne Ström (1
år kvar), S4 Christer Boije (omval)(sammank.)
Kontaktperson för grannsamverkan: S1 Sture Irestig ( omval).
20. Inga motioner har lämnats in.
21. Övriga frågor
- Snöröjningen. Det kom upp en fråga om vi ska fortsätta att betala för snöröjning per säsong
då de senaste vintrarna inte varit så snörika. Styrelsen fick i uppdrag att titta på vad det skulle
kosta om man betalar per gång.
- Belysningen på våra gator. Många medlemmar upplever att belysningen är dålig jämfört
med andra gator. Ljusstyrkan bör kollas, den har avtagit betydligt. Lamporna byttes för ca 6 år
sedan och nu år 2015 är det kvicksilverförbud. Kan det vara dags att byta till LED-lampor?
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka och titta på kostnaderna.
- Grannsamverkan. Sture Irestig tog upp lite inbrottsstatestik. I vårt närområde har det varit
inbrott i feb på Bronsgjutarvägen och i mars Bronsgjutarvägen och Norrskogsvägen. Polisen
rekommenderar att man har lås på fönster och balkongdörrar samt brytjärn på dörren.
-4-timmarsparkering.Vi har fått 4-timmarsparkering nu. En del har parkerat uppe på halva
trottoaren, men det är naturligtvis inte tillåtet. Trottoaren är för gående! En fråga kom upp om
inte varje hushåll kunde få ett särskilt tillstånd för sina gäster så att man slipper flytta bilen
efter 4 timmar. Styrelsen undersöker saken.
-Fortkörning. Styrelsen uppmanar sina medlemmar att respektera fartbestämmelserna på våra
gator! Det körs alldeles för fort ibland. Tänk på våra barn och barnbarn!
22. Ordföranden tackade och avslutade mötet.
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