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Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings
årsstäm ma 2018-04-24
Plats : Samfäl I ig hetslokalen

1

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd vid inträde
i lokalen. 30 fastigheter närvarade under mötet.

2

Val av ordförande och sekreterare för stämman.

i

Johan Staberg H 30 väljs som mötesordförande.
Jeanette Granlund H 34 vals som sekreterare.

\--

3

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Lars-Göran Gahmberg (R33), Hans Eriksson (R41)

4

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

5

Styrelsens årsredovisning.
- fastställande av resultaträkning och balansräkning
- beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.
Kassören gick igenom årsredovisningen. lnga synpunkter framfordes.
Förel iggande resultat- och balansräkn ing samt d ispositioner faststäl ldes.

6

Revisorernas berättelse
Godkändes.

7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfri het för verksamhetsåret 2017 .

8

Ersättning till styrelse och revisorer.
Godkändes.
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9

Motioner

Motion nr. 1 " Ekonomiskt bidrag till Föreningen Grannstöd
Huddinge"
Stämman röstade for att bifalla motionen, 1000 kronor i ett år. Skall utvärderas
stämman 2019.

10

Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
Styrelsens förslag till budget fastställdes.
Styrelsens förslag ti I deb iteri ngslängd faststäl ldes.
I

11

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Nyval2år
Ledamot Joakim Eu16n
Ledamot Milena B. Andersson Nyval 2 år
omval 1 år
Suppleant Anders Gyll
Nyval 1år
Suppleant Joel

Bellander

12

H47
R87
R

11

H70

Val av styrelseordförande.
Jens Näslund valdes till ordförande.

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).
Emilie Ehrnsten, Harmonivägen 20.

15

Frågestund.

o
o
o

Hängrännorna skadade på H52 i område 1
7 av 9ladd-stationer uthyrda. lnstallation och använda fungerar utmärkt.
R41 kontaktat fiber installatörerna om att skyltarna ska tas bort.
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o

Fråga om comHem kan sägas upp för enskild fastighetsägare?
Foriattningen säger att föreningen måste tillhanda hålla detta så svaret blir
nej.

18

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.

Arsstämmans Ordförande

Justeras:

Hans Eriksson

