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Protokoll fört vid Romansens samfällighetsförenings
årsstäm ma 2020-05-28
Plats: Mörtviksskolan

1

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Förteckning upprättades genom avprickning på debiteringslängd. 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 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.
Ordförande gick igenom årsredovisningen. Föreliggande resultat- och
balansräkning samt dispositioner fastställdes. Dock så påtalas tryckfelet att
avgifterna höjts 2020 då det skall stå 2019. Samt så påtalas den bristfälliga
kommunikationen till medlemmarna kring arbetet i lekparken i område nr 8

6

Revisorernas berättelse
Godkändes.

7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stäm man bevi ljade styre lsen ansva rsfri het för ve rksam hetsåret 201

9

.
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I

Ersättning till styrelse och revisorer.
Godkändes.

9

Motioner

Motion 1 "Förhindra olyckor mellan barn och fordon"
Stämman röstade att tillstyrka motionen och skyltar skall inköpas.

Motion 2 "Sophämtning".
Motionen avslås så sophämtningen inte är föreningens ansvar utan medlemmarnas.

Motion 3 "Belysning lekplats 9".
Stämman röstar att motionen avslås efter att rösträkning tillämpats.

Motion 4 "Hantering av varmvatten i kranarna".
Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att ta fram frivilliga telefonlistor för att
underlätta vid eventuella problem. Dock så måste detta skotas enligt god GDPR.

Motion

S

"Upprustning av samfällighetslokalen"

Stämman tillstyrker motionen.

10

Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget samt
debiteringslängd.

11

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Eurön
Age
Gyll
Akerbring
Suppleant Roberl Mattsson
Suppleant Thomas Eriksson
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

12

Joakim
Lotta
Anders
Carl Johan

år
år
år
år
Nyval 1 år
Omval 1år

Omval 2
NYval 2
Fyllnadsval 1
Nyval 2

Val av styrelseordförande.
Carl Johan Akerbring valdes till ordfÖrande.

H 27
R 67
R11

H43
H3
H2
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13

Val av revisor och revisorssuppleant.
Staffan Wogenius extern revisor, valdes till revisor pä 1 är.

14

Val av valberedning samt utseende av sammankallande
denna.

i

Lars Olsson, Romansvägen 53
Milena B Anderson, Romansvägen 87
Emilie Ehrnsten, Harmonivägen 20. (sammankallande)

15

Frågestund.

o
o

.
o
.
16

önskemål om att underhållsplanen hålls tillgänglig för medlemmarna
på föreningens hemsida.
Påminnelse på hemsidan till medlemmarna om gällande
trafiksäkerhet inom området på hemsidan såväl som på
anslagstavlorna inom samfällig heten.
Frågor kring att sätta upp grindar för att öka trafiksäkerheten.
Fråga om parkeringsförbudet fortfarande gäller i backen upp till
Romansvägen, det är parkeringsförbud och vägen ägs av
kommunen.
Önskemål om att göra styrelseprotokollen offentliga för
medlemmarna.

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 Sekreterare

Justeras:

4å

Hans Eriksson

