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www.rodstenen.se

Protokoll från årsstämma i
Kvarterssamfälligheten Rödstenen 2020-04-21
Plats: På grund av pågående coronapandemi hölls årsmötet i form av telefonkonferens
(www.telekonferensen.se). Trots den ovana mötesformen visade sig metoden fungera bra.
1.

Mötet öppnandes av styrelsens ordförande Kristian Saliba, som hälsade alla välkomna.

2.

Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst och den föreslagna dagordningen godkändes.

3.

Till ordförande för mötet valdes Kristian Saliba.

4.

Till sekreterare för mötet valdes Christer Boije.

5.

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Brita Ström och Ulla Andersson.

6.

Upprättande av röstlängd för stämman skedde genom adressupprop varvid
närvarande svarade med namn.
Det konstaterades att 15 av de 38 fastigheterna var representerade, varav 1 genom
fullmakt. Sammanlagt deltog 20 personer i stämman.

7.

Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning hade utdelats tillsammans
kallelsen. Inget krav på detaljerad presentation ställdes.

8.

Revisionsberättelsen föredrogs.

9.

Balansräkningen fastställdes.

10.

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorernas rekommendation, ansvarsfrihet.

11.

Styrelsens förslag till drift och underhåll:
Punkten 8 i förslaget till drift och underhåll: ”Åt Styrelsen uppdras att anlita
entreprenör för asfaltreparationer samt justeringar och reparation av kantstenar.
Kostnader för detta tas från Reserv- och förnyelsefonden konto 1950, utöver budget.”
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Mötet beslutade ett takbelopp på 250 000 kronor i samband med denna punkt 8. Om
kostnaden för asfaltering etc överstiger detta takbelopp ska medlemmarna informeras
och beslut tas på extra- eller ordinarie stämma.
Med detta tillägg godkändes förslaget till drift och underhåll.
12.

Styrelsens förslag till kostnads- och intäktsbudget godkändes.

13.

Stämman godkände föreliggande medlemsförteckning som debiteringslängd.

14.

Val av två ledamöter till styrelsen:
Christer Gustafsson och Miroslav Zdencanovic (båda nyval) valdes.

15.

Val av två suppleanter till styrelsen:
Rebecca Kulen Saliba (nyval) och Per-Arne Palm (omval) valdes.

16.

Val av en revisor: Ann-Mari Lundberg (omval) valdes.

17.

Val av en revisorssuppleant: Kerstin Fransson (nyval) valdes.

18.

Val av två ledamöter till valnämnden:
Frank Berglind och Jan-Ove Ström (båda omval) valdes.

19.

Inga motioner hade kommit in.

20.

Under övriga frågor diskuterades fartgupp. De flyttbara guppen gör god nytta, men det
innebär en hel del arbete att montera/demontera dem vår och höst. Man kanske i
samband med kommande asfalteringsarbeten kan diskutera med entreprenören om
att eventuellt lägga fasta asfaltsgupp. Alla säckgator vill dock inte ha gupp.

21.

Mötet avslutades.

Alla beslut hade tagits med acklamation och konstaterades ha varit enhälliga.
Följaktligen fanns Inget behov av reservförfarandet med skriftlig röstsedel.

Vid protokollet

ChristerBoije

Justeras

Ulla Andersson

Brita Ström
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