
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN

Protokoll från årsstämman 2009-03-09

Plats: Ullstämmavägen 300 hos Tomas Almå

Närvarande: Pia Rundgren
Jennie Byström
Tomas Almå
Madeleine Engvall
Göran Granholm
Wolfgang Freter
Akad Yakob
Thomas Klingzell
Tony Axelsson
Magnus Berglund
Tomas Blomberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Pia Rundgren hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Val av ordförande till stämman

Som ordförande utses Pia Rundgren.

§ 3 Val av sekreterare till stämman

Madeleine Engvall valdes till sekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän

Som justeringsmän valdes Tony Axelsson och Göran Granholm

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Mötet förklaras som behörigt utlyst.

§ 6 Dagordning

Dagordning godkändes.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelse

Stämman beslutar att godkänna styrelsens och revisorernas berättelse liksom
den ekonomiska redogörelsen. Se bilaga.



§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar

En motion har inkommit från Lars Hjorth, Ullstämmavägen 294.
Lars meddelar att det finns möjlighet för samfälligheten att köpa in
begagnade uteleksaker till lekparken. Se bilaga.

§ 10 Beslut gällande framställningar eller motioner

Stämman beslutar att vidare utreda om vi ska köpa uteleksaker eller ej.
Styrelsen får till uppgift att undersöka frågan om ansvar för leksakerna ur ett 
säkerhetsperspektiv, konsultation med kommun samt kontrollera leksakernas
placering och montering 

§ 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar om samma ersättning som föregående år:

Ordförande och kassör 1 500 SEK
Ledamöter    995 SEK
Suppleanter    500 SEK
Revisorer        200 SEK

§ 12 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd,
uppdatering av underhålls och förnyelseplan

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till budget och debiteringslängd,
bokslut 2008 och kalkyl för underhålls- och förnyelseplan inklusive budget.
Se bilaga.

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutar att välja:

Ordförande: Pia Rundgren (omval 1 år)
Ordinarie ledamöter: Tomas Almå (omval 1 år)

Tony Axelsson (nyval 2 år)
Suppleanter: Magnus Bergman (nyval 1 år)

Göran Granholm (omval 1 år)
Wolfgang Freter (omval 1 år)

Ordinarie ledamöter Jennie Byström och Madeleine Engvall har 1 år kvar
av sitt förordnande.



§ 14 Val av revisorer

Stämman väljer Thomas Klingzell och Johan Holtström.

§ 15 Val av valberedning

Stämman kunde inte välja någon ny valberedning då det inte fanns några
namn framtagna av nuvarande valberedning. Uppgiften att ta fram några 
kandidater till uppdraget gick därför tillbaka till nuvarande valberedning.
Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

§ 17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

På hemsidan www.rasten.nu och i pärmen i redskapsboden senast den 31 mars.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackar för det genomförda mötet och förklarar mötet avslutat.

Pia Rundgren Madeleine Engvall
Ordförande Sekreterare

Tony Axelsson Magnus Berglund
Justeringsman Justeringsman

http://www.rasten.nu/

