
1 

 

Farsta Slottsviks Samfällighetsförening 

Protokoll från föreningsstämma för 2013 

 2014-03-26  i Oxstallet.  

Röstande vid votering avprickade i röstlängd 

1    Val av ordförande vid stämman 

       Till mötesordförande valdes Bertil Dahl. 

  

2.    Val av sekreterare vid stämman 

        Till mötessekreterare valdes Bosse Nilsson. 

 

3.    Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

 Erik Lager och Magnus Jonsson valdes att justera protokollet, 

       samt att räkna avgivna röster. 

 

3b   Kallelse till föreningsstämman 

 Utskickad den 10 mars 2014. Godkändes av stämman. 

 

4.    Styrelsens och revisorernas berättelser 

Årsredovisning för 2013 hade inför stämman publicerats via samfällighetens  

webbplats samt fanns tillgänglig vid stämman. 

Årsredovisningen fastställdes av stämman. 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Yvonne Törnblom-Lager. 

      

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksam- 

        hetsåret 2013. 

 

6.    Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

       1) Fråga om medgivandeavtal för avloppsledning från Täcka Udden/Bråvalla 

       över GA 12 till kommunens pumphus på Slottshyllans mark 

       Stämman beslutade godkänna medgivandeavtalet. Beslutet var enhälligt. 

       2) Motion om trottoar längs Godenius väg. 

       Stämman beslutade att förutsättningar och möjligheter ska utredas av en arbetsgrupp 

       med deltagare dels från styrelsen, dels från berörda medlemmar. Utredningsarbetet 

       avrapporteras löpande. 

 

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 

    Till uppdraget som ordförande fanns två förslag. 

    Sluten omröstning begärdes av Bertil Dahl. 23 röster avgavs. 

    Till ny ordförande för två år valdes Jenny Tydén. 

     

    Till ordinarie ledamöter valdes: 

    Bertil Dahl, nyval två år 

    Marianne Landqvist, fyllnadsval ett år 

 

    (Tidigare valda ledamöter med mandat för ytterligare ett år: 

    Bo Nilsson 

    Anders Nyström) 

     

    Till suppleanter valdes: 

    Christine Lindman, nyval ett år 

    Patrik Hellzén, omval ett år 

 

10. Val av revisorer och revisorssuppleant    
    Till revisorer valdes: 

    Yvonne Törnblom-Lager, omval ett år 

    Lars Rehn, nyval, ett år 

 

    Till revisorssuppleant valdes: 

    Irene Forsberg 

 

11.   Fråga om val av valberedning 

 Valberedningen består av ordförandena i de bostadsrättsföreningar och  

 samfälligheter som ingår. Magnus Jonsson valdes till sammankallande. 

 

12.  Övriga frågor 

 Fråga om möjligheten att upplåta Oxstallet en gång per år, utan kostnad 

       för föreningar och samfälligheter, överlämnades till den nya styrelsen. 

       Fråga om ansvar för bussgatans skick och därmed sammanhängande problem 

       överlämnades till den nya styrelsen. 

 

13.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt 

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

 senast den 11 april 2014. Originalet förvaras hos Jenny Tydén, ordförande. Kopia 

       hos Bosse Nilsson, sekreterare. 

 

14.  Mötets avslutande 

 Mötesordföranden Bertil Dahl tackade deltagarna och förklarade  

       föreningsstämman avslutad.   

Bosse Nilsson, sekreterare    

 

Justeras: Bertil Dahl                  Erik Lager                  Magnus Jonsson   

http://www.farstaslottsvik.se/

