Torparängens Samfällighetsförening

Årsmötesprotokoll 2018
Ordinarie årsmöte för Torparängens samfällighetsförening onsdagen den 21 februari 2018
i parkleken Ripvidets lokaler.

Närvarande: 19 fastigheter representerade, varav tre genom fullmakt.

1. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
Föreningens ordförande Stig Aspling förklarade årsmötet öppnat och årsmötet
beslutade att kallelse har skett stadgeenligt.
2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Stig Aspling.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Anki Garcés
4. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet och tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Hans Nilsson och Björn Stene
5. Styrelsens och revisorernas berättelse
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning som under mötet genomgicks i detalj
av kassören samt lade dessa och styrelsens och revisorernas berättelser till
handlingarna.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Årsmötet godkände att ersättning till styrelsen och revisorerna för 2018 förblir
oförändrad och utgår med totalt 25 000
8. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2016 samt debiteringslängd
Årsmötet godkände styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2018. Information
om uppdatering i debiteringslängden som delades ut tillsammans med kallelse till
årsmötet. Ändringar ska meddelas sekreteraren.
9.

Val av styrelse för kommande verksamhetsår
- Till ordförande valdes på två år Stig Aspling
- Till sekreterare valdes på två år Anki Garcés
- Mats Böhlin lämnar styrelsen som suppleant och i hans ställe valdes på två år Björn
Nyström

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för kommande verksamhetsår
Till revisorer valdes Lena Slavashevskay och Bo Sandelin (sammankallande) och
som revisorssuppleant valdes Suzanne Eshammar
11. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
Till valberedning valdes Thomas Ekwall och Helmut Frehr
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12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
 Genomgång av underhållsplan. Underhållsplanen som bifogades kallelsen
gicks igenom.
 Snöröjningstraktor. Styrelsen informerade om inköp av beg. snöröjningstraktor
 Motion om ”förändrat utnyttjande av våra parkeringsplatser.
Motionen gicks igenom och innehållet diskuterades. Omröstning hölls om att
bifalla eller avslå motionen. Åtta medlemmar röstar för att avslå motionen och nio
röstar för att bifalla motionen. Motionen bifalls.
Motionen innehåller två förslag:
1: Att samtliga parkeringsplatser på stora och lilla parkeringen är tillgängliga för
samtliga medlemmar.
2: Att parkeringsrutan framför garaget knyts till fastighet och numreras med
respektive gatunummer i parkeringsrutan. Ett 3:e fordon/släp hänvisas till
gatuparkeringen.
Omröstning hålls kring vilket av förslagen som ska antas. Tre medlemmar röstar
för det första förslaget och 12 medlemmar röstar för det andra förslaget.



Beslutet innebär att förslag 2 gäller, där varje fastighet har sin garageplats, samt
en fast numrerad uteplats.
(Genom mail efter mötet meddelar Mats Ahlgren att han reserverar sig mot
beslutet.)
Styrelsen återkommer med information om hur förändringen kommer att
genomföras efter nästa styrelsemöte. Numrering av platserna kommer att ske på
vårarbetsdagen i maj.
Motion om ”utredning om laddning av elbilar invid sin bostad”
Motionären yrkar:
- Att föreningens styrelse tar fram underlag och förslag till lösningar för att
tillhandahålla el, med individuell mätning, till de som önskar ladda elbil eller
liknande
- Att återrapportering sker senast vid tidpunkt för arbetsdag hösten 2018
Innehållet i motionen diskuteras och omröstning hålls. Tretton medlemmar röstar
för att bifalla motionen. Motionen bifalls.

13. Övriga frågor
Arbetsdagar 2017.
Vårarbetsdag är på söndag den 13 maj kl:10:00-14:00 och måndag den 14 maj
kl:18:00-20:00
Höstarbetsdag är söndag den 14 oktober kl:10:00-14:00 och måndagen den 15
oktober kl:18:00-20:00
Styrelsen hänvisar till texten ”Information till dig som är ny i Torparängens
samfällighet” som delades ut med kallelsen och som kommer att finnas på vår
hemsida. Syftet med texten är att informera framförallt nya medlemmar i
samfälligheten kring hur vår samfällighet fungerar, samt kring våra gemensamma
förhållningsregler
14. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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