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Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings
årsstämma 20f 7-04-27
Plats : Samfällighetslokalen

r

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd vid inträde
i lokalen. 39 fastigheter närvarade under mötet.

zVal av ordförande och sekreterare f«ir stämman.
Robert Mattsson H 3 väljs som mötesordförande.
Jeanette Granlund H 34 vals som sekreterare.

: Val av två protokolljusterare,

tillika rösträknare.

Laila Blodau (R89), Tony Englund (H7)
+

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman fann att kallelse gått ut i god tid före de i stadgarna stipulerade
14 dagarna.

s

Styrelsens årsredovisn i ng.
- fastställande av resultaträkning och balansräkning
- beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Kassören gick igenom årsredovisningen. lnga synpunkter framfördes.
Föreliggande resultat- och balansräkning samt dispositioner fastställdes.

o

Revisorernas berättelse
Godkändes. Extern revisor anlitades pga sjukdom av ordinarie revisor

z

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stäm man bevi ljade styrelsen

s

a

nsva rsfri het för verksam hetså ret 2O1 6.

Ersättning till styrelse och revisorer.

lnformation gällande ersättningen efter önskemål från 2016 års stämma.

s

Motioner

Motion nr.

I

" Motion om farthinder i område 3 och 4"

Stämman röstade för att bifalla motionen. Styrelsen åtar sig att köpa in 5st farthinder
som de boende ombesörjer ditsättning och borttag av.

Motion nr.2 "Motion titl Ärsstämman 2017 Romansens
S a m h ä I I i g h etsfö re n i n g
2017-01-23
Baksidan pä längan R 28 - R 38 - omräde 6 - träd
Stämman röstade för att avslå motionen. Med hänvisning om att trädvårdsplanen skall
uppdateras.

Motion nr. 3 " Kommunikationspolicy"
Stämman röstade för att avslå motionen.

Motion nr. 4 "Debitering av värmekastnader vid utökning av
uppvärmd yta"
Stämman röstade för att avslå motionen.

Motion nr. 5 "Samfälld egendom"
Motionen återtas av motionären.

Motion nr. 6 "Farthinder till Romansvägen 42-88"
Stämman röstade för att bifalla motionen. Styrelsen åtar sig att köpa in 5st farthinder
som de boende ombesörjer dit-sättning och borttag av.

10

Styrelsens förslag till program för anläggnings- och
underhållsarbete för år 2017.
t. Arbetsdagar: Stämman beslutar i enlighet med styrelsens fÖrslag. Våren

2017 lördagen den 22 aprrl, hösten 2A17 brdagen den 28 oktober.

z.

Åtgarder på/i garagen:
a) stämman beslutar att bordlägga frågan och åter remittera den till
styrelsen för vidare utredning och klargörande kring rådande
anläggningsbeslut
b) stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag efter rösträkning
321ör 6 emot ladd-stationer.

:. Trädvård: Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag.

11

+.

Upprustning av lekplatser. Stämman beslutar ienlighet med styrelsens
förslag. Planering av kommande lekplatser bör göras i samråd med de
boende i respektive område.

s.

Spolning av avloppsledningar: Stämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag.

o.

Belysning gångvägar/garage: Stämman beslutar ienlighet med
styrelsens förslag.

z.

Vinterväghållning. Stämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag om
att anlägga en betongficka för sandnings-sand.

Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
Styrelsens förslag till budget fastställdes.
Styrelsens fö rslag ti I debiteri ngslän gd faststä ldes.
I

12

I

Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Johan Staberg Harmonivägen 30, valdes till ordinarie ledamot i 1 år,
fyllnadsval.
Jeanette Granlund Harmonivägen 34, valdes till ordinarie ledamot i

2är
Kari Korpelainen Romansvägen 113, valdes till ordinarie ledamot i 2år.
Anders Gyll Romansvägen 11, valdes till suppleant på 1 år.
Joakim Eurön Harmonivägen 27, valdes till suppleant i 1 år.

13

Val av revisor och revisorssuppleant.
Staffan Wogenius extern revisor, valdes till revisor på 1 år.
Laila Blodau, Romansvägen 89, valdes till revisorssuppleant på 1 år.

14

Val av valberedning samt utseende av sammankallande
denna.

i

Lars Olsson, Romansvägen 53 (sammankallande).

Jonas Forsberg, Romansvägen 48.
Emilie Ehrnsten, Harmonivägen 20.

Frågestund.

15

o
o
o
o
o
o

Diskussion kring p-förbudet på Romansvägen, beslut taget av Huddinge
Kommun. Upplevs problem, fel-anmäl till kommunen.
Luckorna på sopskåpen står ofta öppna, SRV skall tillskrivas av de boende.
Problem med sopor som lämnas av utomstående vid sopkärlen.
ÖfaO trafik inom området, upplevs som ett problem.
Onskemål om text på hemsidan gällande trafikregler inom samfälligheten.
Frågor kring stenhögen på fotbollsplanen på Harmonivägen.
De målade stenarna på Harmonivägen vid område 1 och hur dylika beslut
tas-

o
o

18

lnloggning på Samtällighetens hemsida
Påkörda kantstenar efter vinterns snörojning på Romansvägen,
kommunens vä9, boende bör fel-anmälas till kommunen. Död gran vid
H26 orsakar oro, trädvårdsansvarig bör ta en titt.

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls

tillgängligt.
Stämman beslutade att protokollet ska anslås på föreningens hemsida.
Kontakta sekreteraren om man vill ha protokollet i pappersform,

Robert Mattsson
Arsstämmans Ordförande

Jeanette Granlund
Arsstämmans Sekreterare

Justeras:

Laila Blodau

Tony Englund

