SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från årsstämman 2011-03-28
Plats: Ullstämmavägen 300 hos Tomas Almå
Närvarande: Pia Rundgren
Jennie Byström
Tomas Almå
Thomas Klingzell
Tony Axelsson
Johan Holtström
Magnus Berglund
Joel Bengtsson-Staberg
Marcus Magdesjö
Wolfgang Freter
Robert Samos
Johnny Aronsson
Mikael Malmén
§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
Jennie Byström valdes till sekreterare.

§6

Val av två justeringsmän
Som justeringsmän valdes Magnus Berglund och Tony Axelsson

§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.
En framställan från styrelsen har lagts fram om att ta ut en engångsavgift om
700 kr per hushåll. Orsaken är att kostnaderna för snöröjning under vintern blivit
avsevärt högre än budgeterat.
Ytterligare en framställan från från styrelsen har lagts fram om att höja
årsavgiften från och med år 2011. Årsavgiften föreslås höjas till 2500 kr per
hushåll. Framför allt är det snöröjning samt el som utgör de ökande kostnaderna.
Ett förslag togs upp om att se över årsavgiften årligen och att följa
konsumentverkets prisindex istället för att som nu höja med ett högre belopp
med ett större antal års mellanrum.

§ 10

Beslut gällande framställningar eller motioner
Stämman godkänner en engångsavgift om 700 kr/hushåll.
Stämman godkänner höjning av årsavgiften till 2500 kr/år och hushåll.

§ 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 2010 och kalkyl för underhålls- och förnyelseplan inklusive budget.
Avgift och budget för 2011 godkändes. Se bilaga.
Angående investerings- och förnyelseplanen gav Robert Samos förslag på att se
över beläggningen på våra gator. Den verkar ha blivit illa medfaren på vissa
ställen och kan behöva åtgärdas. En aktion läggs på Robert att undersöka
behovet.
En fråga från revisorerna angående ekonomin kom upp om att placera om våra
tillgångar för att få ut mesa möjliga ränta. En aktion läggs på Tomas Almå att
undersöka alternativen.

§ 13

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

§ 14

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

Val av revisorer
Stämman väljer Thomas Klingzell och Johan Holtström.

§ 15

Val av valberedning
Stämman väljer Johnny Aronsson och Rina Blomberg

§ 16

Övriga frågor
Koden till redskapsboden har ändrats och är numera 842. Den kommer att finnas
med på nästa inbetalningsutskick.
En fråga angående datafiber kom upp. Just nu har vi ingen leverantör av
bredband i området. En aktion läggs på Magnus Berglund att undersöka om det
kan finnas någon aktör som är intresserad av att leverera detta till området och
vad det isåfall skulle kosta.

§ 17

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
På hemsidan www.rasten.nu och i pärmen i redskapsboden senast den 11 april.

§ 18

Mötets avslutande
Ordförande tackar för det genomförda mötet och förklarar mötet avslutat.

Pia Rundgren
Ordförande

Jennie Byström
Sekreterare

Tony Axelsson
Justeringsman

Magnus Berglund
Justeringsman

