
TRANSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2013-05-13 
 

Ordinarie föreningsstämma för Transätra samfällighetsförening 

Tid och plats: 2013-05-13, kl. 19.00, Frösätrabacken 46, nb. 

Närvarande: 20 personer från 17 fastigheter. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.  Stämman öppnas 

Ordförande Catharina ”Kiki” Hall öppnar stämman. 

 

2.  Fråga om kallelse behörigen skett 

Kallelse med tillhörande handlingar delades ut 2013-04-19. Stämman fastslår att kallelse 

behörigen skett. 

 

3.  Fastställande av dagordning 

Den dagordning som står i kallelsen fastställs som mötets dagordning. 

 

4.  Upprättande av röstlängd 

Beslutas att röstlängd upprättas vid behov. För ändamålet medförs aktuell längd från 

Lantmäteriet, som bl.a. innehåller uppgift om ägare och tomträttsinnehav. 

 

5.  Val av funktionärer för stämman 

a) Till ordförande utses Catharina ”Kiki” Hall. 

b) Till sekreterare utses Mats Karlsson. 

c) Till justeringsmän tillika rösträknare utses Torbjörn Kihlberg K59 samt Roland Rudén 

K27. 

 

6.  Styrelsens och revisorernas berättelser 

Årsredovisning, med resultaträkning och balansräkning föredras och fastställs. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Torbjörn Kihlberg. Årsredovisningen läggs till 

handlingarna. 

 

7.  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012. 

 

8.  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om arvoden till föreningens funktionärer för 

verksamhetsåret 2013, d.v.s. för ordföranden och sekreteraren vardera 4 500 kr,  

kassören 25 000 kr, suppleanterna vardera 1000 kr samt revisorerna vardera 2 000 kr. 

 

9. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt förslag till utdebiteringslängd 

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att varje fastighet för år 

2013 debiteras med 6 200 kr, varav 3 000 kr redan tagits ut i januari, 2 000 tas ut med 

förfallodag den 31 maj samt en post om 1 200 kr med förfallodag 31 oktober.  

 

I samband med behandlingen av förslaget till debiteringslängd för 2013 uttrycker Åke Olsson 

önskemål om en jämnare fördelning av uttaget av föreningsavgift under året. 

Beslut:  

Stämman uppdrar åt styrelsen att inför nästa års debiteringslängd närmare överväga 

möjligheten till ett jämnare uttag av föreningsavgift under året 



 

 

10. Val av styrelse 

Styrelseledamot, ordförande, för 2 år Catharina ”Kiki” Hall (omval). Styrelseledamot för 2 år 

Stig Lindkvist (omval). Suppleanter för ett år Per Falk (omval) och Tomas Pousette (omval).  

Mats Karlsson, sekreterare, kvarstår (valdes för två år på förra stämman). Samtliga val enligt 

valberedningens förslag. 

 

11. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Till revisorer omväljs Börje Kraft och Torbjörn Kihlberg, till revisorsuppleanter väljs Sofia 

Ödman (nyval), och Tord Funelid (omval) enligt valberedningens förslag. 

 

12. Val av valberedning 

Till valberedning väljs Tage Nilsson, Å 230 (omval, sammankallande), Zouhair Kassem K 49 

(omval) samt Åke Olsson K73 (omval). 

 

13. Stämman avslutas 

Stämman förklaras avslutad. 

 

14. Övriga frågor 

 Frågan om att vi ska göra andra saker än att kratta löv under Lövräfsardagen väcktes. 

T.ex. ta hand om våra rabatter. Styrelsen tar med sig frågan. 

 Lekplatsen behöver ses över. Styrelsen tar med sig frågan. 

 Torbjörn Kihlberg informerade oss om hur Grannsamverkan fungerar. 

Nya skyltar kommer att sättas upp. 

Polisens nyhetsbrev skickas ut till de som anmält sin mailadress till Torbjörn. 

Tips: Fyll i en inventarielista över vad du har hemma och förvara den på ett säkert 

ställe, bra att ha gjort ifall du har otur och råkar ut för inbrott. 

När ni åker bort, få det att se ut som om ni är hemma. 

Torbjörn fortsätter att vara vår kontaktperson. 

Vill ni ha information i pappersform, ta kontakt med honom.  

 Stämmoprotokollet distribueras till samtliga boende tillsammans med nästa 

föreningsmeddelande, delas ut i brevlådorna. 

 

 

 

Sätra 2013-05-13 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Mats Karlsson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Catharina ”Kiki” Hall  Torbjörn Kihlberg                  Roland Rudén    


