
Protokoll från ordinarie stämma för Samfalligheten Tallkobben

Tid och plats: den 26 mars 2018, kl. 19.00, i matsalen på Kvarnbäcksskolan.

Närvarande: 63 medlemmar varav 9 representerades genom fullmakt.

Mötets öppnande

Samfällighetsföreningens ordförande Karin Glanshed öppnade stämman ca kl.
19.00 och hälsade alla välkomna.

Val av ordförande till stämman

Blanka Kruljac Rolén valdes till ordförande för stämman.

Val av sekreterare till stämman

Katarina Dahikvist valdes till sekreterare.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Sven-Olof Zetterström och Jörn Hammarstrand valdes att jämte ordföranden
justera stämmans protokoll. Sven-Olof Zetterström och Jörn Hammarstrand
valdes att tillika agera rösträknare under stämman.

Stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

Fastställande av röstlängd

Enligt röstlängden var 63 röstberättigade medlemmar närvarande varav 9
medlemmar representerades genom fullmakt.

Röstlängden fördelades enligt följande:

Sektion 1
63 närvarande medlemmar
varav 9 representerades genom fullmakt

Totalt: 63 röstberättigade medlemmar inom sektion 1.



Sektion 2
39 närvarande medlemmar
varav 6 representerades genom fullmakt

Totalt: 39 röstberättigade medlemmar inom sektion 2.

Stämman fastställde röstlängden.

Styrelsens och revisorernas berättelse

Karin Glanshed föredrog förvaltningsberättelsen för år 2017 och redogjorde
för samfällighetsföreningens verksamhet under verksamhetsåret samt det
ekonomiska resultatet i enlighet med utdelad förvaltningsberättelse för år
2017. Medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen, vilka
besvarades av Karin Glanshed.

Johanna Sidestål, kassör i styrelsen, föredrog utdelad resultat- och
balansräkning för år 2017 och besvarade medlemmarnas frågor.

Internrevisorn Mi Alforsen föredrog revisionsberättelsen för år 2017.

Förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisions
berättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Styrelsens förslag:

Proposition — Årsavläsning
Karin Glanshed redogjorde för bakgrunden till styrelsens proposition i
enlighet med utskickat underlag. Styrelsens förslag innebär ett införande av
en sanktionsavgift om 1000 kr för de fastigheter som inte ger styrelsen
tillgång till utrymmen i den aktuella fastigheten för avläsning av värme- och
vattenmätama inom föreskriven tid vid årsavläsningen. Sanktionsavgiften
syftar till att påtala för medlemmarna att vaije medlem har ett ansvar att aktivt
kommunicera med styrelsen angående när och hur tillträde kan medges till
avläsning av mätarna. Avläsningen behöver göras för att styrelsen ska kunna
upprätta årsbokslut för verksamhetsåret och få räkenskaperna reviderade inför
stämman som ska hållas under mars månad. Styrelsen föreslog stämman att
besluta i enlighet med styrelsens förslag.

(~k



Medlemmarna fick därefter möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Frågor
kom upp om hur den föreslagna sanktionsavgiften ska tillämpas ifall en
medlem t. ex. hamnar på sjukhus och hur styrelsen ska avisera tidpunkt för
avläsningen. Sanktionsavgiften kommer inte att tillämpas retroaktivt. Vid de
tillfällen en medlem har giltigt skäl till att tillträde inte lämnats kommer någon
sanktionsavgift inte att tas ut. Om en medlem åker bort under den aktuella
tidsperioden kan detta kommuniceras med styrelsen som då läser av mätama
innan resan eller genom att medlemmen lämnar nyckel till en granne.

En medlem undrade om man kunde fotografera mätarna och skicka bild till
styrelsen. Styrelsen svarade nekande på detta med motivationen att styrelsen
måste läsa av mätarna en gång om året.

Stämman röstade därefter för och emot ett antagande av styrelsens förslag.
Röstning beslutades ske genom handuppräckning. Röstningen utföll med
överväldigande majoritet för styrelsens förslag.

Det konstaterades att stämman tillstyrkt styrelsens förslag och därmed beslutat
att en sanktionsavgift på 1000 kr ska införas för fastigheter som inte ger
styrelsen tillträde för avläsning av mätarna inom föreskriven tid vid
årsavläsningen.

Inkomna motioner:

1. Motion Boulebana
Motionär Lars Erkstam redogjorde för motionen angående iordningsställande
av en boulebana på yta L 12 i enlighet med utskickade stämmohandlingar.

Några medlemmar yttrade sig över förslaget och anförde att de fastigheter
som berörs inte har tillfrågats.

Styrelsen har i sitt yttrande över motionen föreslagit att stämman ska bifalla
motionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen och
ge styrelsen i uppdrag att göra en upphandling och byggnation av en
boulebana på grönytan pa Mjölnartäppan, markerad som L12 på skissen i
motionen.

11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämmoordföranden påpekade att s. 22 i de utskickade stämmohandlingarna
bytts ut på grund av ett felskrivet belopp, samt att medlemmarna erhållit ny
version av den aktuella sidan både före stämman och på stämman. Beloppen ‘~‘

är dock korrekt angivna i budgeten och den utskickade budgeten stämmer.



Stämman fastställde ersättningen till styrelsen i sin helhet till 177 000 kr för år
2018 att fördelas inom styrelsen.

Stämman fastställde att den externa revisorn anlitas på löpande räkning och
ersättningen till den interna revisorn, inklusive suppleant, fastställdes till ett
belopp om totalt 5 000 kr för år 2018.

12. Justering av röstlängd

Stämman beslutade att justera röstlängden till 61 medlemmar. Antalet
närvarande medlemmar i sektion 2 var oförändrad.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för
år 2018

Johanna Sidestål, kassör, redogjorde för styrelsens förslag till utgifts- och
inkomststat (budget) för sektion 1 och 2 och styrelsens samlade budget för år
2018, bilaga 1 samt debiteringslängd för 2018, bilaga 2.

Beträffande sektion 1 föreslår styrelsen att avgiften höjs till 7 143
kronor/kvartal.

Beträffande sektion 2 påpekade Johanna Sidestål att en uppgift på s. 25 i de
ursprungliga utskickade stämmohandlingama också blivit rättad och att ny
version av den sidan lämnats ut till medlemmarna både före stämman och på
stämman. Johanna Sidestål påpekade, med anledning av lånet avseende
renoveringen av garagen som ska betalas av på 5 år, att styrelsen föreslår att
avgiften höjts till 1 720 kr/kvartal.

Styrelsen informerade att enbart sektion 2 har rätt till ränteavdrag för
kostnaderna för lånet för renovering av garagen, med anledning av att en fråga
ställts angående detta på föreningens extrastämma den 12 februari 2018.

Medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor och lägga fram synpunkter.

Stämmans ordförande redogjorde för debiteringslängden för 2018 (s. 27 i
stämmohandlingarna) och justerade sista punkten “ Vidförfallodagen 2018-05-
31 justeras även individuell värme- och vattenförbrukningför året innan dvs.
201 711 att även garageelförbrukning ska ingå i det som justeras.

Stämman beslutade med en överväldigande majoritet att godkänna styrelsens
framlagda utgifts- och inkomststat för sektion 1.



Stämman beslutade med en överväldigande majoritet att godkänna styrelsens
framlagda utgifis- och inkomststat fbr sektion 2.

Stämman fastställde debiteringslängden, bilaga 2, av vilken framgår
förfallodagar mm samt uttaxering per fastighet i enlighet med fastställd
utgifts- och inkomststat enligt ovan.

14. Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter till styrelsen

Valberedningen, genom Åsa Baldauf Täge, redogjorde fl~r valberedningens
arbete och överväganden samt presenterade förslag på ordinarie
styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och valde följande
styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie ledamöter:
Karin Glanshed (omval 2 år)
Lars Erkstam (omval 2 år)
Gunwor Bergh (omval 2 år)

Stämman beslutade att välja Karin Glanshed som ordförande.

Suppleanter:
Ali Aladellie (omval 1 år)
Fanny Schtittman (nyval 1 år)
Mattias Wenzel (omval 1 år)
Robert Berglund (omval 1 år)
Tina Baytorun (omval 1 år)

Efter stämmans beslut har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:
Karin Glanshed (ordförande)
Lars Erbtam
Gunwor Bergh
Johanna Sidestål
Eva Ryderling

Suppleanter:
Au Aladellie
Fanny SchUttman
Mattias Wenzel
Robert Berglund
Tina Baytorun

5\



15. Val av revisorer samt suppleanter

Valberedningen genom Åsa Baldauf Täge, presenterade förslag på revisorer
och suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och valde
Parameter Revision AB som extern revisor på ett år. Stämman valde Mi
Alforsen som intern revisor på ett år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och valde Radmila
Mrnjevica till revisorssuppleant på ett år. Stämman noterade att någon
ytterligare revisorssuppleant inte fanns föreslagen. Det noterades att den valda
externa revisorn är ett bolag som har förutsättningar att genomföra den
externe revisoms revision oavsett omständigheter, så därför behövs enbart en
revisorssuppleant.

16. Val av valberedning och ordförande i valberedningen, samt suppleanter
till valberedningen

Stämman valde följande valberedning:

Åsa BaldaufTäge (sammankallande)
Kenneth Lindvall
Eva Eriksson

Det noterades att inga förslag för suppleanter till valberedningen förelåg. Då
ingen medlem förklarade sig villig att ställa upp som suppleant i
valberedningen, beslutade stämman att val av suppleanter inte skulle förrättas.

Karin Glanshed uppmanade medlemmarna att engagera sig i styrelsen, som
suppleant och övrigt föreningsarbete.

17. Övriga frågor

Medlemmarna gavs tillfälle att framlägga synpunkter och frågor till styrelsen.

Det framfördes synpunkter på att Vattenfall ska ta över distributionen av
värme och varmvatten och hur finansieringen ska ske. Efter viss diskussion
avslutades meningsutbytet då beslut i frågan redan fattats på extra stämman i
februari 2018.

Medlemmarna framförde synpunkter på bl. a. befintlig snöröjning och på
farthållningen i området. Karin Glanshed påtalade att felanmälningar och
annan kommunikation med styrelsen sker via mail eller telefonsamtal. Den
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Facebook-grupp som bildats området är inte styrelsens
kommunikationskanal.

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt i undercentralen och publiceras på
hemsidan inom fjorton (14) dagar från dagen för stämman. Protokollet
kommer även därefter att delas ut i respektive medlems brevlåda.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades ca kl. 2 1.15.

Vid protokollet: dförande:

Kat na Blanka Kruljac Rolén

Justeras:

Sven-Olov Zetterström Hammarstrand


