Protokoll fiirt vid årsstämmani Sädeskornetssamfiillighetsftirening2012-03'29

1.

Föreningensordforande Lars Lennartson öppnadestiimman och hälsadealla
välkomna.

2.

Fastställdesatt ståimmanblivit behörigt kallad.

3.

Titl ordftirande fiir mötet valdes Lars Lennartson och till sekreterareKrister
Österlund.

4.

Dagordningenfastställdes.

5.

Tilt justeringsmiin och röstråiknarevaldes Vendela och Hakan Wulff.

6.

fastställdestiII23 hushåll som var representeradepå
Röstlåingd/debiteringslåingd
stiimman.

7.

Förvaltnings- och verksamhetsberättelseavseendeverksamhetsåret2011, jämte
resultat och balansriikning ör sammatid ftiredrogs. Förvaltnings- och
verksamhetsberättelsengodkåindes.

8.

Revisorernasberättelsedrogs och var utan anmåirkning.

9.

Resultat- och balansriikning avseende20ll fastställdes.

10. Mötet beslutade atlbevilja styrelsenansvarsfrihetftir ftirvaltningen av foreningens
angelägenheterunder verksamhetsåret201| .
I 1. Inkomna motioner
En motion hade inkommit fran valberedningen.Motionen gällde åindringav antalet
suppleanter.I $ 5 Styrelsesäte,sarnmansättningstår det "För foreningen skall finnas
en styrelse med säte i Stockholm kommun. Styrelsenskall bestå av fem ledamöter
och en suppleanttt.
Efter stadieändringeno'Förforeningen skall finnas en styrelsemed sätei Stockholm
kommun. Styrelsen skall beståav fem ledamöter och minst en, max två
suppleanteroo.
Motionen godkåindes.
L2. Styrelsensfiirslag till budget ftir verksamhetsåret2012 godkiindes.
13.

Ersättning fastställdesftir styrelsen,revisorer och valberedning ftir är 2012 och blir
oftiråindrad.

14. Styrelseoch övrigafunktionärer2012.
Björn Kristensson
Ordforande:
Karin Ringström
Kassör:
Sekreterare: Krister Österlund
LenaGrönlund
Ledamot:
Malin Eriksson
Ledamot:
Pia-LenaPettersson
Suppleant:
JanSazama
Revisor:
SörenSjöberg
Revisor:
Görel Sjögren
Revisorsuppleant:
El ansvarig:

Stefan Gustafsson

fyllnadsvalI år
I år kvar
omval2 är
omval2 är
ffllnadsval I år
nyval I år
omvalftir I år
omval ftir I år
omval ftir I år
omvalftir 1 år

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

1 5 . Övriga frågor
o

o

o

o

Mattias tog upp att Sädeskornet50-årsfestvar 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
foreningensmedlemmar) en ny fest.
Lasse informerade om parkeringsgruppensarbete.Diskussion hur vi ska kunna
komma till rätta med parkeringsproblemetuppstod. Det åirtvå skilda problem,
det ena är attutomståendeparkerar sina bilar pä"värt' parkeringsplatser
(kortare och längre tid). Det andra ar att vi själva inte respekterarparkeringsfoöjudet pävfua interna vägar. Parkeringsgruppenfick lite nya idöer att jobbar
vidare på.
ALLA uppmanasatt svararpå enkäter som styrelsen,festkommittdn eller
parkeringsgruppendelar ut. Insamlad information ligger till grund ftir vidare
arbete.
Eftersom Stockholm kommun har ansvaretfor att klippa gräset i anslutning till
parkeringen på nedre vägen, stora gräsplanenbakom radhusenpå övre vägen
som startarnere vid hästskogaragensamt gräsplanenbakom fastigheternanr
125-129.Vilka gräsytor vi själva måsteklippa florklaradesav Lasse.Dessaiir
alla gräsplättarvid garagegavlarna pä nedre vägen och runt parkeringsplatsenvid
nr 193 och gräsplanbredvid nr 167.

t6. Ordftirande fiirklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Krister Österlund

äre'ä

Vendela Wulff

