
TRANSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2018-05-08 

 

Ordinarie föreningsstämma för Transätra samfällighetsförening 

Tid och plats: 2018-05-08, kl. 19.00, Jakobsbergs gård 

Närvarande: 16 personer från 14 fastigheter 

___________________________________________________________________________ 

 

1.  Stämman öppnas 
Ordförande Catharina ”Kiki” Hall öppnar stämman. 

 

2.  Fråga om kallelse behörigen skett 
Kallelse med tillhörande handlingar delades ut 2018-04-18. 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 Tomas Pousette. 

c) Till justeringsmän tillika rösträknare utses Torbjörn Kihlberg K59 och Åke Olsson K73. 

 

6.  Styrelsens och revisorernas berättelser 
Årsredovisning, med resultaträkning och balansräkning, föredras och fastställs. 

Årsstämman fastställer att årets vinst på 74 063,77 kr läggs till ingående balans. 

 

Revisionsberättelsen lästes upp av Torbjörn Kihlberg. Revisionsberättelsen läggs till 

handlingarna. 

 

7.  Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 

 

8.  Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit till årsstämman. 

  

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om arvoden till föreningens funktionärer för 

verksamhetsåret 2018, 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. 

 

10. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt förslag till utdebiteringslängd 
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt förslag 

till utdebiteringslängd, vilket innebär att varje fastighet för år 2018 debiteras med 7 000 kr, 

varav 3 000 kr redan tagits ut i januari, 2 000 tas ut med förfallodag den 31 maj samt en post 

om 2 000 kr med förfallodag 31 oktober.  

 



11. Val av styrelse 
Till styrelseledamot för två år väljs Jakob Hort (omval).  

Till suppleanter för ett år väljs Tomas Pousette (omval) och Carolina Nilsson (omval). 

Samtliga val enligt valberedningens förslag. 

 

12. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Till revisorer väljs Torbjörn Kihlberg (omval) och Annabella Kraft (omval), till 

revisorsuppleanter väljs Ulf Sjölén (omval), och Gustaf Sterner (omval) enligt 

valberedningens förslag. 

 

13. Val av valberedning 
Till valberedning väljs Åke Olsson K73 (omval, sammankallande), Zouhair Kassem K49 

(omval) samt Per Falk Å202 (omval). 

 

14. Övriga frågor 

 Rigmor Fredriksson tyckte den nya spegeln vid Ålgrytevägen fungerade fantastiskt 

bra. 

- En uppdaterad adressförteckning önskades av flera medlemmar. Styrelsen uppdaterar 

och ser över hur den kan distribueras med hänsyn till den nya GDPR-lagen som 

ersätter personuppgiftslagen. 

- Bra rengöring av gatorna har skett i år enligt Andreas Emtinger. Flera medlemmar 

önskade sig information när sandsopning skulle ske. Förslag att meddelande kunde 

sättas upp på molokerna så snart det är känt. 

- Per Falk önskade att stängningen av sopnedkastluckorna skulle bli bättre så inte 

olägenhet för de närmast boende uppstår. Per och Stig ser äver stängningsmekanismen 

och anslag sätts på luckan med, t ex ” stäng luckan efter Dig”. 

- Andreas Emtinger meddelade att det fortfarande finns krossat glas efter bilinbrott på 

parkeringen längs Kråksätrabacken. 

 

15. Meddelande om hur stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Delas ut i brevlådorna så snart protokollet är färdigt, tillsammans med ett meddelande. Vi 

lägger även upp protokollet på hemsidan. 

 

Stämman avslutas 
Stämman förklaras avslutad. 

 

Sätra 2018-05-08 

 

Vid protokollet:  Ordförande: 

 

  

 

Tomas Pousette  Catharina ”Kiki” Hall 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Torbjörn Kihlberg  Åke Olsson 


