TRANSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2012-05-07
Ordinarie föreningsstämma för Transätra samfällighetsförening
Tid och plats: 2012-05-07, kl. 19.00, Frösätrabacken 46, nb.
Närvarande: 16 personer från 15 fastigheter.
___________________________________________________________________________
1. Stämman öppnas
Ordförande Catharina Kiki Hall öppnar stämman.
2. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelse med tillhörande handlingar delades ut 2012-04-21. 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 Ann-Charlotte Leijon Å180 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 2011.
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om arvoden till föreningens funktionärer för
verksamhetsåret 2012, 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
2012 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.
10. Val av styrelse
Styrelseledamot – sekreterare - för 2 år Mats Karlsson (omval). Suppleanter för ett år Per Falk
(omval) och Tomas Pousette (omval).
Catharina ”Kiki” Hall – ordförande - och Stig Lindkvist – vice ordförande och kassör 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 Mikael
Folke (omval), 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
 En fråga ställdes om hur ska vi få fler medlemmar att komma på årsmötet? Förslag på
att vi bjuder på kaffe och fikabröd, större lokal, annan veckodag diskuterades.
 Kan vi nå fler medlemmar via någon annan aktivitet? Förslag på diskussionspunkter
som kanske kan locka: Polisen inbjuds för att prata om inbrottsskydd, möte om vilka
upprustningsinsatser som behövs i området. Fler förslag efterlyses.
 Containrar kommer att beställas till höstens lövräfsardag.
 Återvinningsstation håller på att byggas i Sätra Industriområde. Troligtvis klar i höst.
 Bilar står parkerade vid vändplatser, där parkering inte är tillåten. Detta medför att
uttryckningsfordon inte kommer fram. Sandningsfordonen kan heller inte ta sig fram
p g a detta.
 Det har varit flera inbrott i området under året. Ska vi ha Grannsamverkan mot
inbrott? Torbjörn Kihlberg K 59 är villig att vara områdets ombud och kontaktperson
med polisen. Han behöver intresserade på varje lokalgata för att arbetet ska fungera.
Är du intresserad? Ta kontakt med Torbjörn.
 Stämmoprotokollet distribueras till samtliga boende tillsammans med nästa
föreningsmeddelande, delas ut i brevlådorna.
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