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Stiimmans öppnande samt frågan om kallelse skett i behörig ordning:
- Föreningens ordftirande Daniel Samnerud frrklarade stämman öppnad och stämman ansåg
att kallelse skett i behörig ordning.
2. Val av ordlorande ftir ståimman:
- Daniel Samnerud valdes som ordftirande fiir stämman.
3. Val av sekreterare fiir stämman:
- Karl Widlert nominerades samt valdes till sekreterare ft)r stiimman.
4. Fastställande av röstlängd ftir stämman:
- Stämman godtog den upprättade närvarolistan som röstlängd. l8 av ftlreningens 45 hushåll
var representerade på stämman varav en med fullmakt.
5. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordftirande justera protokollet.
- Sara Berggren och Maria Falk nominerades och valdes till justeringsmän.
6. Fastställande av dagordningen:
- Stämman fastställde dagordningen.
7. Styrelsens ftrvaltnings- och ekonomiska berättelse ft)r verksamhetsåret 2011:
- Daniel Samnerud fiiredrog styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse ft)r
verksamhetsåret 201 l.
8. Revisorernas berättelse:
- Daniel Samnerud föredrog revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna foreslår
ansvarsfrihet ftir styrelsen ftjr räkenskapsåret 201l.
9. Frågan om ansvarsfrihet for styrelsen:
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir riikenskapsåret 201 l.
10. Framställningar från styrelsen eller motioner fran medlemmalrla samt eventuella beslut:
-lnga ft)rslag presenterades.
I 1. Fastställande av ersäffningar till styrelsen och revisorerna ftir verksamhetsåret 2013:
- Stämman fastställde ftireslagna ersättningar till 8.500 totalt.
12. Genomgång av styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat, fastställande av utgifts- och
inkomststat samt framläggande av debiteringslängd ftir verksamhetsaret 2013.
-Styrelsen lade fram och redogiorde ftir siff ftirslag till utgifts- och inkomststat ör
verksamhetsåret 2013. Stämman fastställde utgifts- och inkomststat i enlighet med
styrelsens ftrslag.
Utifrån den faststiillda utgifts- och inkomststaten lade styrelsen fram debiteringsliingd
innebärande att avgiften blir 2700 kr per fastighet filr verksamhetsåret 2013. Debitering av
avgiften ftr 2013 kommer att ske i början av november 2012 med fiirfallodatum den 31
december 2012.
13. Val av styrelse, styrelseordftirande och suppleanter.
- Jenny Olsqvist, Tony Leipälä, Daniel Samnerud, Joseph Marouni och Nina Emami
nominerades till styrelseledamöter. Efter omröstning valde stämman Jenny Olsqvist, Daniel
Samnerud och Tony Leipälä till styrelseledamöter.
- Daniel Samnerud och Tony Leipälä nominerades till ordftirandeposten. Efter omröstning
valde stämman Daniel Samnerud till styrelsens ordfiirande.
- YlvaAlsterlund, Sarabjit Kaur och Joseph Marouni nominerades till styrelsesuppleanter.
Efter omröstning valde stiimman Ylva Alsterlund och Joseph Marouni till
styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter:

- Sara Berggren och Tobias Hägg valdes till revisorer.
15. Val av valberedning:
- Maria Falk valdes till valberedning.
16. Övriga frågor:
- Stämman vill ha en vårfest/städdag i området. Styrelsen kommer att skicka ut en separat
inbjudan till detta.
- Ordningsregler diskuterades, tex att inte parkera så att det blir svårt att komma ftirbi.
- Många tycker att det körs ltir fort i området.
- Några var missnöjda med snöröjningen.
17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt:
- Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt genom att det delas ut till medlemmama
senast 2 veckor efter stämman.

Stämmans avslutande.
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