
TRANSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2011-05-04 
 

Ordinarie föreningsstämma för Transätra samfällighetsförening 

Tid och plats: 2011-05-04, kl. 19.00, Frösätrabacken 46, nb. 

Närvarande: 27 personer från 23 fastigheter. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.  Stämman öppnas 

Ordförande Catharina ”Kiki” Hall öppnar stämman. 

 

2.  Fråga om kallelse behörigen skett 

Kallelse med tillhörande handlingar delades ut 2011-04-16. Stämman fastslår att kallelse behöri-

gen 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 Lantmäteri-

et, 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 Helena Puelli. 

c) Till justeringsmän tillika rösträknare utses Ingrid Christensen Å176 samt Nils Engquist K29. 

 

6.  Styrelsens och revisorernas berättelser 

Årsredovisning, med resultaträkning och balansräkning föredras och fastställs. Revisionsberät-

telsen lästes upp av Per Falk då ingen av revisorerna var närvarande. Årsredovisningen läggs till 

handlingarna. 

 

7.  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2010. 

 

8. Inkomna motioner: 

a) Parkering på Kråksätrabackens parkering. 

b) IT-relaterade förslag. 

 

a) Frågan om hur och var fordon parkeras inom vårt område tas upp vid i stort sett varje styrel-

semöte, och styrelsen ägnar mycket tid åt denna fråga. Registreringsnummer på fordonen kon-

trolleras och fordonsägare som inte är mantalsskriven inom vårt område tillskrives per brev om 

att avlägsna fordonet från området.  

Efter diskussion tar mötet beslut om att styrelsens förslag till åtgärder skall genomföras, d.v.s. att 

tilläggsskyltar med texten ”Endast boende” sätts upp under ”P-skyltarna” på parkeringarna. 

 

b) IT-förslagen: mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

9. Information angående upprustning av området:  

Styrelsen har under året som gått begärt in förslag från medlemmarna gällande förslag till åtgär-

der för att ”snygga till” området. Få förslag har inkommit. Det har bl.a. framkommit önskemål 

om att buskage och växtlighet skall klippas och hållas efter.  

Styrelsen har ombesörjt att arborister har beskurit större träd på föreningens mark. På många 

ställen där man önskat klippning av häckar mm ankommer det på enskilda medlemmar att själva 

sköta buskage på egen tomtmark då denna växtlighet inte är belägen på föreningens mark. Med-



lemmarna uppmanas att själva prata med de grannar som har häckar som växer ut över gångvä-

gar och lokalgator.  

Mötet beslutar att lägga rapporten till handlingarna 

 

10.  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsens förslag till ersättning för styrelse och revisorer röstades ned till förmån för nytt förslag 

från en av medlemmarna. Beslutades att arvoden skulle höjas och utgå enligt följande: 

- Ordförande och sekreterare 4 500 kr/år. 

- Kassör 25 000 kr/år. 

- Suppleanter 1 000 kr/år. 

- Revisorerna 2 000 kr/år. 

 

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

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att varje fastighet för år 2011 

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

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

 

12. Val av styrelse 

Catharina Kiki Hall – ordförande - och Stig Lindkvist – vice ordförande och kassör - för 2 år 

(båda omval). Fyllnadsval – till sekreterare valdes Mats Karlsson då Helena Puelli nu avgår. 

Suppleanter för ett år Per Falk (omval) och Tomas Pousette (omval). Samtliga val enligt valbe-

redningens förslag. 

 

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

Folke (omval), och Tord Funelid (omval) enligt valberedningens förslag. 

 

14. Val av valberedning 

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

(omval) samt Åke Olsson K73 (omval). 

 

15. Stämman avslutas 

Stämman förklaras avslutad. 

 

15. Övriga frågor 

 Ny medlemsförteckning önskas kommer att distribueras till samtliga medlemmar  efter som-

maren. 

 Stämmoprotokollet distribueras till samtliga boende så snart det är möjligt, delas ut i brevlå-

dorna. 

 Sopor utanför sopbehållarna och på andra platser diskuterades. 

 

 

Sätra 2011-05-04 

 

Vid protokollet: 

 

 

Helena Puelli 

 

 

Justeras: 

 

 

Catharina ”Kiki” Hall  Ingrid Christensen                     Nils Engquist 


