
                                                          Föreningsstämma den 5 juli 2014 

 

 

 

1. Stämmans öppnande 

Stämman öppnandes av ordförande Kiki Hall, som hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av mötesordförande samt sekreterare för stämman 

Kiki Hall valdes till ordförande och Johan Laufke till sekreterare för stämman. 

 

3. Upprop och fastställande av röstlängd 

      Röstlängden fastställdes. 

 

4. Fråga om kallelse behöringen skett 

Stämman fastslår att kallelse behörigen skett. 

 

5. Fastställande av dagordning 

      Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

6. Val av justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare 

Stämman valde Annie Stenfeldt och Tommy Jönsson till justeringsmän/kvinnor, tillika 

rösträknare. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2013 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten gicks igenom. Dessa godkändes 

och lades till handlingarna. Mötet beslöt att vinsten balanseras i nästa år räkning. 

 

8. Revisorernas berättelse 

L-G Palmér läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan anmärkning. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade om att full ansvarsfrihet skall utgå till styrelsen. 

 

10. Beslut om arvode till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 

Stämman beslutade att styrelsens arvode för år 2014 blir oförändrat dvs. totalt 20 000 kro-

nor. Styrelsen beslutar om inbördes fördelning av arvodet om 20 000 kronor. 

 

11. Styrelsens förslag (proposition) Revidering av föreningens stadgar 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta de föreslagna reviderade stadgarna. 

 

12. Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

13. Fastställande av årsavgift 

Stämman beslöt att fastställa årsavgiften för år 2015 till 450 kronor, varav 100 kronor 

oavkortat skall sättas in på en nyinstiftad ”barnbadsfond” för att bygga upp ett kapital för 

framtida underhållsbehov. 

 

 



14. Val  av ledamöter samt suppleanter 

Lars-Åke Ottosson omvaldes till kassör för 2 år. 

Anders With omvaldes till ledamot för 2 år. 

Karl Gutberg valdes till ledamot, fyllnadsval på 1 år, nyval. 

Lena Franzén Andersson valdes till ledamot för 2 år, nyval. 

Henrik Ekstrand valdes till ledamot för 1 år, nyval. 

Disa Jernudd valdes till suppleant för 2 år, nyval. 

Annie Stenfeldt valdes till suppleant, fyllnadsval på 1 år, nyval. 

 

Två suppleantplatser är vakanta. 

 

Catharina ”Kiki” Hall, ordförande, kvarstår 2015. 

Johan Laufke, sekreterare, kvarstår 2015. 

 

15. Val av revisorer 

L-G Palmér omvaldes till revisor för 2 år. 

 

Bernt Holmer kvarstår 2015. 

 

16. Val av valberedning 

Till valberedningen valdes Anders Fridell (sammankallande), omval, Karin Johansen, 

omval och Maj Nordgren, nyval. 

 

16. Övriga ärenden 

En fråga om möjlighet att vidta åtgärder, t ex inskaffa badflottar, vid de övriga baden och 

inte bara stora barnbadet ställdes. Ordföranden informerade om att i första hand prioriteras 

det stora barnbadet. 

 

En fråga om möjlighet att införskaffa redskap, t ex krattor, till barnbadet för att underlätta 

städinsatser ställdes. Ordförande svarade att styrelsen tar till sig förslaget. 

 

En diskussion om ”de gröna slangarna” vid slamsugning fördes. Ordföranden konstate-

rade att frågan är viktig men att den ligger utanför tomtägarföreningens ansvarsområde. 

 

17. Stämmans avslutande 

Stämman avslutades av ordförande som tackade för visat intresse och önskade samtliga en 

riktigt skön sommar. 

 

Vid protokollet:    Stämmans ordförande: 

 

 

 

Johan Laufke    Catharina ”Kiki” Hall   

                                   

Justeringsmän/kvinnor: 

 

 

 

Annie Stenfeldt   Tommy Jönsson 

 

 

 



 

Annie Stenfeldt       Tommy Jönsson 


