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TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2013-03-20 i Kvambäcksskolans
matsal.

§ 1 Stämman öppnades av Johanna Sidestål.

§ 2 Styrelsen avtackade Lennart Björkander och John Gåvefeldt, då de lämnade sina uppdrag.,
även avgående revisorer avtackade. Dag Hermansson tackades för all hjälp han bistått
styrelsen med.

§ 3 Till ordförande för stämman valdes Jörn Hammarstrand.

§ 4 Till sekreterare för stämman valdes Anna Österberg och Malin Hjord Mattsson.

§ 5 Tilljusteringsmän(tillika rösträknare) valdes Mattias Wenzel samt Irena Stanisavljevic.

§ 6 Stämman ansågs vara behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning samt röstlängd, 67 närvarande ink. Fullmakter.

§ 8 Johanna Sidestål redogjorde för det ekonomiska resultatet för 2012. Vid sena betalningar
vill styrelsen kunna ta ut en förseningsavgift.

Carina Karlström Åkerlund redogjorde för utförda arbeten, Bertram Lindberg gav en stor
eloge till Carina och Christer för allt arbete de lägger ner.

Kenneth Lindwall redogjorde för värmen och läckorna.

En fråga väcktes om varför spillet varit mindre detta år än tidigare, Kenneth svarar att det
beror på att vi varit snabbare på att upptäcka läckorna. Styrelsen skall dessutom se över olika
alternativ för ett ev byte av rör samt ventiler, för framtida påkoppling direkt till Vattenfall.
Kenneth informerade dessutom om att man ser över möjligheterna till att byta till
centralaviästa mätare för värmen.

Revisorernas berättelse lästes upp för stämman.
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Stämman godkände förvaltningsberättelsen, det ekonomiska resultatet samt revisorernas
berättelse.

§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Stämman godkände förslaget om ökad ersättning till styrelsen.

§ Il Stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändringar.

§ 12 Inkomna motioner samt förslag ifrån styrelsen

Motion l angående ett extra gårdsombud på gård A avslås, stämman anser att detta skall gå
tillbaka till gård A för att sedan tas upp på nästa års stämma.

Motion 2 angående Ljusbilden på parkeringsplatserna på Mjölnartäppan, styrelsen informerar
att dessa är monterade korrekt av behörig installatör. Stämman önskar bättre information om
vad som gäller för motioner nästa år. Styrelsen tar detta till sig.

Motion 3 angående belysning på den asfalterade fotbollsplanen, stämman godkänner
styrelsens förslag.

Carina informerar om att uträkning av energiförbrukning redan börjat ses över. Samt att den
tidigare använts som uppställningsplats för stulna bilar när den var nersläckt på nätterna.

Motion 4 angående belysning på allmänningen på Mjölnartäppan, stämman avslår motionen.

Motion 5 angående parkeringsproblemen, stämman beslutar att motionens exempel l med
styrelsens reservation, och exempel 3 godkänns för Sommarbo, men inte för Mjölnartäppan.
Förslag från medlemmar på Sommarbo är ett möte angående parkeringarna.

För parkeringarna på Mjölnartäppan beslutas det att detta skall tas upp igen nästa år.

Exempel 2 diskuterades aldrig.

Motion 6 angående styrelsens svarstid vid frågor från medlemmar, stämman godkänner
styrelsens svar.

Motion 7 angående solidarisk betalning för områdesskötsel och vinterunderhåll, stämman
godkänner styrelsens svar.

§ 13 Debiteringslängd framläggs och godkännes.



§ 14 Val av styrelse och styrelseordförande.

Ordinarie ledamöter:

Göran Macklin nyval 2 år

Johanna Sidestål ej vald 1 år kvar

Kenneth Lindwall omval 1 år

Lennart Lagerwall

Carina Karlström Åkerlund

ej vald 1 år kvar

ej vald 1 år kvar

Stämman valde Lennart Lagerwall till styrelseordförande

Suppleanter:

Maili Johansson nyval 1 år

Anna Österberg omval 1 år

Irena Stanisav ljevic nyval 1 år

Robert Berglund nyval 1 år

Rolf Eriksson omval 1 år

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde enligt valberedningens förslag följande personer:

Till ordinarie revisorer valdes

Britt-Marie Karlsson nyval 1 år

Annika Thöm nyval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes

Ewa T Eriksson nyval 1 år

§ 16 Val av firmatecknare för föreningen.

Stämman biföll styrelsens förslag att ändra formuleringen om firmatecknare. Detta kommer
göras på första styrelsemötet efter stämman.
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§ 17 Val av valberedning

Stämman valde följande personer till valberedningen:

Lars-Göran Pettersson omval l år

Olle-Johnny Hedström nyval 1 år

GunworBerg nyval 1 år

§ 18 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Efter tryckning delas det ut i samtliga medlemmars brevlådor.

§ 19 Övriga frågor

Kristoffer Ruminski tog upp frågan om Q-parks befogenheter att bötfålla bilar på
Mjölnartäppan, Carina informerar att det nu går som en allmän 7 dygnsparkering.

§ 20 Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Bifogad bilaga, styrelsens reaktioner angående ogiltiga beslut.

Malin H3o~d Mattsson

Mötessekreterare Mötessekreterare

Justeras

Mattias Wenzel

-----_._----------



Styrelsen reaktioner angående ogiltiga beslut.

Styrelsen har insett att besluten under § 16 samt delar av § 12 är ogiltiga då
förslagen som beslutas om ej finns med i kallelsen.

När det gäller § 16 anser Styrelsen att det beslut som togs på föregående års
stämma är det som gäller: "föreningens firma ska tecknas av styrelsens ordinarie
ledamöter, två (2) iförening, varav den ena alltid ska vara ordförande, vice ordförande eller
kassör.

Under § 12 tas ett felaktigt beslut utifrån motion S, förslaget innehöll inget om
olika regler på Mjölnartäppan och Sommarbo.

Styrelsen kommer att ta upp frågan på nästkommande styrelsemöte och ta
hänsyn till de önskemål som uttrycktes på stämman vid beslut.


