
Protokoll från ordinarie stämma för Samfälligheten Tallkobben

Tid och plats: den 31 mars 2014, kl. 19.00, i f.d. Jordbromalm skolans aula.

Närvarande: 99 medlemmar och 14 fullmakter (totalt 113 röster)

1. Stämman öppnas

Samfällighetens ordförande Robert Berglund öppnade stämman ca kl. 19.15
och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande till stämman

Mats Eriksson valdes till ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman

Denise Niia utsågs av ordföranden till sekreterare.

4. Val av två (2) justeringsmän (tillika rösträknare)

Simone Häusler och Lotta Lindbom valdes att jämte ordföranden justera
stämmans protokoll samt att ansvara för rösträkningen under stämman.

5. Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning samt röstlängd

Stämman fastställde dagordningen med den justeringen att punkten 7 på
dagordningen skulle behandlas tillsammans med punkten 11 på dagordningen.
Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och godkändes av
stämman. Enligt röstlängden var 99 röstberättigade medlemmar närvarande
och 14 medlemmar representerades genom fullmakt.

Röstlängden fördelades enligt följande:

Sektion 1
99 närvarande medlemmar
14 fullmakter
Totalt: 113 röstberättigade medlemmar
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Sektion 2
51 närvarande medlemmar
9 fullmakter
Totalt: 60 röstberättigade medlemmar inom sektion 2

Under stämman avvek totalt 50 medlemmar.

7. Information, utredningar och förslag från styrelsen

Stämman beslutade att denna punkt skulle behandlas tillsammans med
punkten 11 nedan. (Se punkten 6 ovan).

8. Styrelsens förvaltningsrapport, samfällighetens ekonomiska resultat

Styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen och redogjorde för samfällighetens
ekonomiska resultat för år 2013. Stämman noterade vissa felaktiga uppgifter i
förvaltningsberättelsen och hade diverse frågor till styrelsen med anledning av
underlaget till det ekonomiska resultatet. Medlem begärde att det skulle
noteras i protokollet att gårdsombud kan bjudas in för att delta i styrelsemöten
för att avlämna rapportering. Gårdsombuden är dock inte styrelseledamöter.

9. Revisorernas berättelse

Eftersom någon budget (inkomst- och utgiftsstat) inte fanns fastställd för år
2013 upprättades ingen revisionsberättelse av revisor. Revisor Lena Normann
föredrog istället revisorsrapporten (ej revisionsberättelse) och denna lades till
handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelseledamöterna beviljades inte ansvarsfrihet för år 2013 (51 röster emot
och 39 röster för). Medlemmen Dag Hermansson höll ett anförande inför
stämman avseende denna punkt. Dag Hermansson begärde att manus för
anförandet skulle tas till protokollet.

11. Inkomna motioner (20 st. Motioner) och information, utredningar och
förslag från styrelsen (tidigare punkten 7 på dagordningen)

1 enlighet med stämmans beslut under punkten 7 behandlades “information
utredningar och förslag från styrelsen” under denna punkt.

Styrelsen föredrog den information som skickats ut med kallelsen inför
stämman.
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Styrelsens förslag:

Renovering av garage
Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta om att garagen Sommarbo och
Mjölnartäppan åtgärdas vad avser dräneringen, byte av skadad panel, byte av
bärlinan, målning av panelen samt åtgärdande av trasiga takpannor och
borttagande av all mossa samt behandling av takpannorna mot mossangrepp.
Medel för detta ska tas ur balanserade medel. Stämman avstyrkte styrelsens
förslag (53 röster emot och 46 röster för).

Armaturbyte bilvägar, gångvägar och gårdar
Styrelsen föreslog att balanserade medel ska tas för att påbörja utfasningen av
kvieksilverlamporna som finns idag. Förslaget är att börja med
Sommarbovägen först eftersom belysningen är som sämst där. Därefter byta
på parkvägar och sist byta all belysning inne på gårdarna. Om de balanserade
medlen om 150 000 kronor inte räcker kan resterande del av kostnaden med
fördel hämtas ur fonderade medel i underhålls och reparationsfonden, sektion
1. Olika offerter kommer att tas in. Stämman tillstyrkte styrelsens förslag (53
röster för och 41 röster emot).

Vattenfalls offert ang. samfallighetens anslutning till fjärrvärmenät
Styrelsen föreslog att stämman bör ge nya styrelsen i uppdrag att fortsätta
upphandlingen samt se över finansieringsförslaget och därefter kalla till en
extra stämma. Stämman tillstyrkte styrelsens förslag genom acklamation.

Inkomna motioner:

1. Krav att styrelseledamöter genomgår utbildning
Motionär ej närvarande. Ordföranden redogjorde för motionen. Stämman
beslutade att tillstyrka motionen (53 röster för och 19 röster emot).

2A. Kontrakterande av auktoriserad revisor
Motionär återkallade motionen.

2B. Samfällighetens revisor ska kompletteras med en extern revisor
Motionär var närvarande. Stämman beslutade genom acklamation att tillstyrka
motionen om att den ene av samfällighetens revisorer skulle ersättas av en
extern revisor.



3. Komplettering av anläggningsbeslut.
Motionär var närvarande. Stämman beslutade genom acklamation att avstyrka
motionen om att komplettera anläggningsbeslutet vad gäller information för
att kunna belasta sektion 2 med de faktiska kostnader som tillhör sektionen.

4. samt 15. Angående hemsidan
Stämman beslutade att motion 4 och motion 15 skulle hanteras gemensamt.
Motionärerna var inte närvarande. Motionär föreslog att styrelsen far i
uppdrag att arbeta om hemsidan och motionär föreslog att inloggning med
lösenord införs för hemsidan. Stämman beslutade genom acklamation att
tillstyrka motionerna.

5. Utveckling av sektion 2
Återkallades.

6. Klander av interimsstyrelsen
Återkallades.

7. Minska byråkratin
Motionär var närvarande. Motionär föreslog att stadgarna skulle innehålla en
skrivelse som undanröjer behovet av samägandefullmakt. Stämman beslutade
genom acklamation att avstyrka motionen.

8. Offentliggörande av protokoll från styrelsemöten
Motionärerna var närvarande. Motionärerna föreslog att styrelseprotokoll
offentliggörs på hemsida men justeras för ärenden genom att bakgrund och
beslut som berör enskild fastighetsägare ersätts med kommentaren “gäller
enskild fastighetsägare”. Stämman beslutade genom acklamation att tillstyrka
motionen.

9. Extern granskning av redovisningen av de olika verksamhetsgrenarna, s.k.
sektionerna
Återkallades.

10. Ändring av stadgar gällande dagordning
Motionärerna var närvarande. Stämman beslutade genom röstning att
tillstyrka motionen om att dagordningen enligt § 16 i stadgarna bör justeras
för att klargöra vilka punkter som ska vara obligatoriska för samfälligheten
vid ordinarie stämma och beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över
stadgarna. Stämman beslutade med kvalificerad majoritet att ändra § 16 i
stadgarna i enlighet med motionen (84 röster för och 1 röst emot).
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11. Redovisning av utförd revision delges medlemmarna
Återkallades.

12A. samt 12B. Framtagning av underhålls- och förnyelseplan
Stämman beslutade att motion 12A och motion 12B skulle hanteras
gemensamt. Motionärerna var närvarande. Motionärema föreslog att styrelsen
skulle ta fram eli underhålls- och förnyelseplan på samtliga anläggningar och
göra en uppdelning som är rimlig för samfällighetens verksamhetsgrenar,
sektioner. Stämman beslutade genom acklamation att tillstyrka motionerna.

13. Arvode till styrelse utbetalas endast om styrelsen beviljas ansvarsfrihet
Motionär var närvarande. Stämman beslutade genom acklamation att avstyrka
motionen.

14. Angående firmatecknare.
Motionär var närvarande. Stämman beslutade att tillstyrka motionen om att
bestämmelse om firmateckning ska läggas till i stadgarna med en lydelse som
innebär att firma ska tecknas av två ordinarie styrelseledamöter, varav den ene
alltid ska vara ordföranden eller kassör. Stämman beslutade med kvalificerad
majoritet att ändra stadgarna i enlighet med motionen (77 röster för och 0 röst
emot).

15. Angående hemsidan
Se ovan under motion nr 4.

16. Valberedningen
Motionär var inte närvarande. Ordföranden konstaterat att detta är en skrivelse
med fråga till styrelsen och inte ett beslut för stämman.

17. Styrelsens informationsskyldighet
Återkallades.

18. Styrelsens skyldighet att inom rimlig tid (14 dagar) svara på medlems
förfrågan
Motionär var närvarande. Stämman beslutade genom acklamation att avstyrka
motionen.

12. Ersättningen till styrelsen och revisorer (Arvoden)

Stämman beslutade att bordlägga frågan och beslut om ersättning till styrelsen
och revisorerna för kommande verksamhetsår ska fattas på extra stämma.
Styrelsen svarar för kallelsen till extra stämman.



13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 2014 (Budgeten)

Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till inkomst- och
utgiftsstat. Stämman beslutade att inkomst- och utgiftsstat 2014 (budgeten)
skulle fastställas på extra stämma. Styrelsen svarar för kallelsen till extra
stämman.

14. Fastställande av debiteringslängd för 2014

På grund av att inkomst- och utgiftsstat ej godkändes kunde inte styrelsens
förslag till debiteringslängd tas upp till beslut. Stämman beslutade att
debiteringslängd för 2014 skulle fastställas på extra stämma. Styrelsen svarar
för kallelsen till extra stämman.

15. Val av ledamöter till styrelsen varav en väljs som styrelseordförande

Stämman fastställde att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat från
tidigare år och därmed bestå av 5 stycken ordinarie ledamöter och 5 stycken
suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och valde följande
styre Ise ledamöter

Ordinarie ledamöter:
1. Karin Glanshed (ordförande/nyval 2 år)
2. Lars Erkstam (nyval 2 år)
3. Molly Lind (nyval 2 år)
4. Eva Ryderling (fS’llnadsval 1 år)
5. Sabina Augustsson (~‘llnadsval 1 år)

Suppleanter:
1. Ali Aladellie (nyval 1 år)
2. Suna Görgtllti (nyval 1 år)
3. Mattias Wenzel (nyval 1 år)
4. Fredrik Eriksson (nyval 1 år)
5. Annika Lantz (nyval 1 år)

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att val av revisorer och revisorssuppleanter skulle
fastställas på extra stämma. Styrelsen svarar för kallelsen till extra stämman.



17. Val av valberedning och ordförande i valberedningen

Stämman valde följande valberedning:

1. Lars-Göran Persson (ordförande)
2. Olle-Johnny Hedström
3. Gunvor Berg
4. Tommy Johansson
5. Åsa BaldaufTäge
6. Martin Lindbom

Stämman beslutade att överlåta till valberedningen att utse ordinarie
ledamöter respektive suppleanter inom valberedningen.

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Kopia av stämmoprotokollet kommer inom två veckor från denna dag delas ut
i medlemmarnas brevlådor och hållas tillgängligt i undercentralen.

19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor under denna punkt)

Inga övriga frågor.

18. Stämman avlutas

Stämman avslutades ca kl. 00.05.

Vid protokollet:

Justeras:

Lotta Lindbom Si4~e Häusler

Eriksson




