SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från årsstämman 2010-03-17
Plats: Ullstämmavägen 300 hos Tomas Almå
Närvarande: Pia Rundgren
Jennie Byström
Tomas Almå
Madeleine Engvall
Göran Granholm
Thomas Klingzell
Tony Axelsson
Hans Finnberg
Johan Holtström
Yvonne Hjorth
Magnus Pettersson
Magnus Berglund
Joel Bengtsson-Staberg
Rina Blomberg
§1

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkomna och öppnar mötet.

§2

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklaras som behörigt utlyst.

§3

Dagordning
Dagordning godkändes.

§4

Val av ordförande till stämman
Som ordförande utses Pia Rundgren.

§5

Val av sekreterare till stämman
Madeleine Engvall valdes till sekreterare.

§6

Val av två justeringsmän
Som justeringsmän valdes Magnus Berglund och Rina Blomberg

§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
Inga motioner har inkommit till stämman.

§ 10

Beslut gällande framställningar eller motioner
Se ovan

§ 11

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar om samma ersättning som föregående år:
Ordförande och kassör
Ledamöter
Suppleanter
Revisorer

§ 12

1 500 SEK
995 SEK
500 SEK
200 SEK

Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd,
uppdatering av underhålls och förnyelseplan
Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till budget och debiteringslängd,
bokslut 2009 och kalkyl för underhålls- och förnyelseplan inklusive budget.
Avgift och budget för 2010 godkändes. Se bilaga.

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutar att välja:
Ordförande:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Pia Rundgren (omval 1 år)
Madeleine Engvall (omval 1 år)
Tomas Almå (omval 2 år)
Tony Axelsson (sitter kvar 1 år)
Magnus Berglund (nyinval 2 år)
Jennie Byström (nyval 1år)
Wolfgang Freter (omval 1 år)
Joel Bengtsson-Staberg (nyval 1 år)

Ordinarie ledamot Tony Axelsson har 1 år kvar av sitt förordnande.

§ 14

Val av revisorer
Stämman väljer Thomas Klingzell och Johan Holtström.

§ 15

Val av valberedning
Stämman väljer Johnny Aronsson och Rina Blomberg

§ 16

Övriga frågor
Yvonne Hjorth tog upp att städveckorna inte sköts på ett bra sätt och framförallt
att städveckan gäller HELA veckan, inte bara en dag! Det finns dokument som
tydligt beskriver vad som ska göras, men det bör förtydligas och ska göras av
styrelsen vid vårdstäddagen.
Önskemål framkom också om att köpa in fler verktyg/maskiner, bl a
kantklippnings maskin, spade samt att det måste finnas en kontaktperson i
styrelsen som medlemmarna kan vända sig till när det är problem med
verktygen/maskinerna.
Styrelsen tog på sig uppdraget och återkommer med mer info vid städdagen
samt sätter upp information om maskinerna i redskapsboden.
En del plattor i området är i dåligt skicka och stämman bestämde att en översyn
ska göras av plattorna innan vårens städdagen.
Fortfarande kvarstår problemet med att gatubelysningen slocknar när
Snöröjning sker och Tomas Klingzell har fått i uppgift att undersöka det,
men pga av mycket höga snövallar har det inte gått att genomgöra. Tomas
återkommer till styrelsen när han har gjort det.
Yvonne och Lars Hjorth undrar om vi inte kan ha en större julgran nästa år alt
att vi planterar en egen. Dessutom bör belysningen ses över samt att man kanske
kan sätta upp ljusslingor även i diverse träd i lekparken.
Stämman diskuterade och beslöt att inte plantera en gran, men att definitivt köpa
in en mycket större gran till nästa år samt se över belysningen.
Magnus Pettersson har en del kontakter när det gäller inköp av gran och
ansvarig för gran inköp återkommer till Magnus.
Mycket synpunkter på snöröjningen framkom och inför nästa år har styrelsen
beslutat att se över de avtal vi har med bonden som sköter snöröjningen.
Ett mer detaljerat kontrakt måste utformas.
Dessutom bör det i nästa styrelse finnas en ansvarig för de avtal vi har och
se till att de uppdateras alt omförhandlas.

§ 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
Ordförande

Madeleine Engvall
Sekreterare

Rina Blomberg
Justeringsman

Magnus Berglund
Justeringsman

