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Farsta Slottsviks Samfällighetsförening 

Protokoll från föreningsstämma för 2012 

 2013-03-25, kl  19.00 i Oxstallet.  

Närvarande: avprickade i röstlängd 

1    Val av ordförande vid stämman 

       Till mötesordförande valdes Peter Frej. 

  

2.    Val av sekreterare vid stämman 

        Till mötessekreterare valdes Bosse Nilsson. 

 

3.    Val av två justeringspersoner 

 Henry Olsson och Johanna Gagner valdes att justera protokollet. 

 

3b   Kallelse till föreningsstämman 

 Utskickad den 5 mars 2013. Godkändes av stämman. 

 

4.    Styrelsens och revisorernas berättelser 

Årsredovisning för 2012 hade inför stämman publicerats via samfällighetens  

webbplats samt fanns tillgänglig vid stämman. 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Kerstin Öberg. 

 

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksam- 

        hetsåret 2012. 

 

6.    Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

       Inga framställningar eller motioner förelåg. 

 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

8. Beslut gällande styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat 

 För GA11 Vägar, GA 12 Naturmark, GA13 Dagvatten, GA14 

Medieanläggning, samt debiteringslängd 

 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
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9.   Val av styrelse; ledamöter och suppleanter 

      Valberedningens förslag till nyval och omval av ordinarie ledamöter 

       och suppleanter: 

 Ordinarie ledamöter 

 Jenny Tydén, nyval 2 år  

 Anders Nyström, omval 2 år 

 Bosse Nilsson, omval 2 år 

 Suppleanter 

 Tommy Andersson, omval 1 år 

 Patrik Hellzén, omval 1 år 

 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 Ordföranden Bertil Dahl och ordinarie ledamoten Christine Lindman 

 har stämmans mandat för ytterligare ett år. 

 

10.  Val av revisorer och revisorssuppleant 

 Yvonne Törnblom Lager valdes till ny revisor. En revisorspost vakant. 

 Lars Rehn valdes till revisorssuppleant. 

 

11.   Fråga om val av valberedning 

 Valberedningen består av ordförandena i de bostadsrättsföreningar och  

 samfälligheter som ingår. Patrik Hellzén valdes till sammankallande. 

 

12.  Övriga frågor 

 Frågor om möjligheten att ordna P-plats i anslutning till busshållplatsen 

 Farsta Slottsväg, samt möjligheten att sätta ut fler bänkar inom samfälligheten 

 överlämnades till den nya styrelsen för vidare handläggning. 

 

13.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt 

 Protokoll från stämman publiceras på föreningens hemsida (www.farstaslottsvik.se) 

 Senast den 10 april 2013. Originalet förvaras hos Bertil Dahl, ordförande. 

 

14.  Mötets avslutande 

 Mötesordföranden Peter Frej tackade deltagarna och förklarade 2012 års 

 föreningsstämma avslutad. Avgående revisorer avtackades med en present. 

  

    

– –------------------------------   

Bosse Nilsson, sekreterare    

 

  

Justeras: Peter Frej                  Henry Olsson                  Johanna Gagner 

 

http://www.farstaslottsvik.se/

