
Protokoll fiirt vid årsstämman i Sädeskornets samfiillighetsftirening 2012-03'29

1. Föreningens ordforande Lars Lennartson öppnade stiimman och hälsade alla
välkomna.

2. Fastställdes att ståimman blivit behörigt kallad.

3. Titl ordftirande fiir mötet valdes Lars Lennartson och till sekreterare Krister
Österlund.

4. Dagordningenfastställdes.

5. Tilt justeringsmiin och röstråiknare valdes Vendela och Hakan Wulff.

6. Röstlåingd/debiteringslåingd fastställdes tiII23 hushåll som var representerade på
stiimman.

7. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011, jämte

resultat och balansriikning ör samma tid ftiredrogs. Förvaltnings- och
verksamhetsberättelsen godkåindes.

8. Revisorernas berättelse drogs och var utan anmåirkning.

9. Resultat- och balansriikning avseende 20ll fastställdes.

10. Mötet beslutad e atlbevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen av foreningens
angelägenheter under verksamhetsåret 201 | .

I 1. Inkomna motioner
En motion hade inkommit fran valberedningen. Motionen gällde åindring av antalet
suppleanter. I $ 5 Styrelsesäte, sarnmansättning står det "För foreningen skall finnas
en styrelse med säte i Stockholm kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter
och en suppleanttt.
Efter stadieändringen o'För foreningen skall finnas en styrelse med säte i Stockholm
kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och minst en, max två
suppleanteroo.
Motionen godkåindes.

L2. Styrelsens fiirslag till budget ftir verksamhetsåret 2012 godkiindes.

1 3. Ersättning fastställdes ftir styrelsen, revisorer och valberedning ftir är 2012 och blir
oftiråindrad.



15.

14. Styrelse och övriga funktionärer 2012.

Ordforande: Björn Kristensson fyllnadsval I år
Kassör: Karin Ringström I år kvar
Sekreterare: Krister Österlund omval2 är
Ledamot: Lena Grönlund omval2 är
Ledamot: Malin Eriksson ffllnadsval I år
Suppleant: Pia-Lena Pettersson nyval I år
Revisor: Jan Sazama omval ftir I år
Revisor: Sören Sjöberg omval ftir I år
Revisorsuppleant: Görel Sjögren omval ftir I år

El ansvarig: Stefan Gustafsson omval ftir 1 år

Valberedning ftir fu 2013
Mattias Janssson (sammankallande) och Harriet Seiver

Övriga frågor
o Mattias tog upp att Sädeskornet 50-årsfest var lyckad och bra rurangerad. Han

vill att vi ska genomfora fler fester. En festkommittö (Vendela Wulff och Mattias
Jansson) bildades med uppdrag att forbereda och genomftira (med hjälp av
foreningens medlemmar) en ny fest.

o Lasse informerade om parkeringsgruppens arbete. Diskussion hur vi ska kunna
komma till rätta med parkeringsproblemet uppstod. Det åir två skilda problem,
det ena är attutomstående parkerar sina bilar pä"värt' parkeringsplatser
(kortare och längre tid). Det andra ar att vi själva inte respekterar parkerings-
foöjudet pävfua interna vägar. Parkeringsgruppen fick lite nya idöer att jobbar

vidare på.
o ALLA uppmanas att svarar på enkäter som styrelsen, festkommittdn eller

parkeringsgruppen delar ut. Insamlad information ligger till grund ftir vidare
arbete.

o Eftersom Stockholm kommun har ansvaret for att klippa gräset i anslutning till
parkeringen på nedre vägen, stora gräsplanen bakom radhusen på övre vägen
som startar nere vid hästskogaragen samt gräsplanen bakom fastigheterna nr
125-129. Vilka gräsytor vi själva måste klippa florklarades av Lasse. Dessa iir
alla gräsplättar vid garagegavlarn a pä nedre vägen och runt parkeringsplatsen vid
nr 193 och gräsplan bredvid nr 167 .

Ordftirande fiirklarade mötet avslutat.t6.

Vid protokollet

Krister Österlund

äre'ä
Vendela Wulff


