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Tid:   Måndag den 4 mars 2013 kl. 19.00 
Plats:   Björnbodaskolans matsal 
Närvarande:  43 röstberättigade hushåll 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande, Kenth Grossman, öppnade stämman och hälsade alla 
närvarande välkomna.  
 

2. Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Mats Fröjmark.  
 

3. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för stämman valdes Sten Olsson.  
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan Holmgren och Joakim Vallejo.  
 

5. Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen.  
 

6. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning 
Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.  
 

7. Upprättande av röstlängd 
43 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman.  
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp av ordinarie ordförande.  
 

9. Ekonomisk berättelse 
Kassören, Stefan Ljungar, presenterade den ekonomiska redovisningen för 
verksamhetsåret 2012.  
 
På förra årets stämma presenterades frågan om att föreningen blivit belastad 
med höga sophämtningskostnader. Detta har visat sig bero på felaktig 
vikthantering och föreningen har nu fått en återbetalning för att balansera ut 
till den faktiska kostnaden.  
 

10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.  
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12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Framställan från styrelsen  
Styrelsen har lagt fram en motion angående parkeringsfrågan inom 
samfällighetens område. Ordinarie ordförande berättade om tankarna bakom 
framställan.  
Stämman röstade med majoritet igenom att vi ska justera nuvarande 
parkeringsregler i den riktning som framställan presenterar.  
Stämman röstade med majoritet igenom att det tillsätts en parkeringsgrupp 
som ska utvärdera diverse idéer som kom fram på stämman. Gruppen består 
av styrelsen och följande personer:  
Kjell Mesch i nr 43 
Monica Reinfeldt i nr 191 
Li Tasker i nr 61 
Martin Lindberg i nr 45 
 

13. Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2013 
Styrelsens budget för verksamhetsåret 2013, som bilagts kallelsen, godkändes 
av stämman. Oförändrad kvartalsavgift: 6.300 kr / hushåll fr.o.m. andra 
kvartalet 2013.  
 

14. Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för 
verksamhetsåret 2013 
Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 
2013 skall vara 80.000 SEK och fördelas av styrelsen.  
 

15. Val av styrelse 
Stämman beslöt att till styrelse för verksamhetsåret 2013 välja:  
 
Ordinarie ledamöter 
Kenth Grossman  Omval 2 år  
Joakim Vallejo  Omval 2 år 
Stefan Ljungar  Kvarstår 1 år  
Erik Holm  Nyval 1 år 
 
Suppleanter 
Mattias Egmar  Nyval 1 år 
Mikael Andersson  Omval 1 år 
Mikael Alesch  Nyval 1 år 
 
Ordförande 
Kenth Grossman 
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16. Val av revisor och suppleant 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och 
revisorsuppleant för verksamhetsåret 2013 välja:  
 
Revisor:  Lennart Johansson Omval 1 år 
Revisorsuppleant:  Kurt Lundin  Omval 1 år 
 

17. Val av ledamöter till valberedningskommitté  
Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja följande medlemmar: 
Mats Fröjmark, Kalle Dahl och Mats Norrström.  
 

18. Övriga frågor 
Fibergruppen presenterade nuvarande status och vad som hittills gjorts. Dels 
har gruppen gått igenom olika tekniska lösningar och kommit fram till att 
fiberteknik är den teknik som är mest framtidssäker. Baserat på fiberteknik 
har gruppen konstaterat att en fiberlösning för internet, telefoni och TV med 
största sannolikhet kommer att sänka månadskostnaden åt medlemmarna, 
och detta i samband med betydligt snabbare internetuppkoppling.  
 
Det är mycket viktigt att alla medlemmar ser över bindningstider i sina avtal 
för internet, telefoni och TV, framför allt med Comhem. Fibergruppens 
målsättning är att beslut om fiberlösning och tänkt leverantör ska tas på 
extrastämma i höst och att installation och byte av leverantör ska vara klart 
innan sommaren 2014. På grund av detta är det MYCKET VIKTIGT att 
medlemmarna inte sitter bundna i kontrakt med nuvarande leverantörer 
(framför allt Comhem) när eventuellt skifte ska ske.  
 

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter inom samfälligheten 
samt läggas upp på föreningens hemsida.  
 

20. Mötets avslutande 
Stämman tackade avgående styrelse för det arbete som lagts ner under det 
gångna verksamhetsåret.  
 
Den 39:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.  
 

Vid protokollet   Ordförande 
Sten Olsson   Mats Fröjmark 
 
Justeras 
Jan Holmgren   Joakim Vallejo 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående. Original finns för påseende hos 
styrelsen.  


