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Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings
årsstäm ma 2019-04-23
Plats: Mörtviksskolans matsal

1

upprättande av förteckning över näruarande medlemmar.
Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd vid inträde
i lokalen. 36 fastigheter närvarade under mötet.

2

Val av ordförande och sekreterare för stämman.
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 uflyst.
Stämman fann att kallelse gått ut i god tid före de i stadgarna stipulera de 14
dagarna.

5

Styrelsens årsredovisning.
- fastställande av resultaträkning och balansräkning
- beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.
Kassören gick igenom årsredovisningen. lnga synpunkter framfördes.
Föreliggande resu ltat- och ba lansräkn ing samt d ispositioner faststäl ldes.

6

Revisorernas berättelse
Godkändes.

7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman bevi ljade styrelsen ansvarsfri het för verksamhetsåret 201 A.

8

Ersättning till styrelse och revisorer.
Godkändes.
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I
Motion

Motioner

I

"Nytt golv på Romansvägen 40,,

Stämman röstade för att avslå motionen.

Motion

2 "Trafiksäkerhetsmotion".

Bifalles. Föreningen åtar sig att köpa in 7st farthinder som sedan de boende

i området ombesörjer montering och demontering på städdagarna.

Motion 3 "Farthinder till Romansvägen gg-2".
Bifalles. Föreningen åtar sig att köpa in 7st farthinder som sedan de boende i området
ombesörjer montering och demontering på städdagarna..

Motion 4_"Byta barken på lekplatserna till mattor,'.
Stämman röstade för att avslå motionen.

Motion

S

"Kanotställ"

Stämman röstade fÖr att avslå motionen pga. säkerhetsaspekten och ansvarsfrågan.

10

styrelsens förstag tiil budget samt debiteringslängd
Efter tillämpning av rösträkning så beslutas att;
Styrelsens förslag till budget fastställdes.
styrelsens försrag tiil debiteringsrängd faststäildes.
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11

Finansiering av nya garage
a) Genom kapitaltillskott från varje fastighetsägare
b) Genom lån från bank

Stämman röstar att frågan bordlägges. Stämman återemitterar frågan och
önskar mer underlag för att kunna fatta beslut pä 2020 årsstämma.

12

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Granlund
Korpelainen
Gyll
Eriksson

Ledamot Jeanette
Ledamot Kari
Suppleant Anders
Suppleant Thomas

13

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 1 år
Nyval 1år

H34
R 113
R 11

H2

Val av styrelseordförande.
Jens Albom valdes till ordförande.

14

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.

15

Val av valberedning samt utseende av sammankallande
denna.
Lars Olsson, Romansvägen 53 (sammankallande).
Emilie Ehrnsten, Harmonivägen 20.

16

Frågestund.
* Förslag att lägga in underhållsplanen på
hemisdan
* Kanoter i skogen mellan R37-39
* Laddstationer I befintliga platser kapacitet
för ca 6 platser till. 7 tg platser
är uthyrda

* Parkerings tillgängligheten på
utomhus parkeringarna, tomma garage. Vad
kan vi göra?
* Önskemål om att måla p-rutorna
inom samfälligheten.
* Diskussion kring intresse
för styrelsearbete
* Arbetsdagarna
bör anslås på hemsidan
* Kantstenen på Harmonivägen,
vändplanen ses över på arbetsdagen
* Frågor kring lilla trappan på
Romansvägen, borttagen och kommär ej att
ersättas

17

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls

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

Justeras:

