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Protokoll från Årsmöte avseende 2010 i Fållans fastighetsägareförening 
 
Plats: Eklunden, Trångsund 
Tid: Onsdagen den 30 mars 2011 kl. 19.00 
 
 
 
1. Årsmötets öppnande, upprättande av deltagarförteckning. 
Mötet öppnades av föreningens ordförande Hans Rågenmo och deltagarna (21 
personer) noterades (se bilaga 1). 17 fastigheter var representerade vid mötet. 
 
2. Val av ordförande för mötet, sekreterare samt två justeringsmän/kvinnor, 

tillika rösträknare. 
Hans Rågenmo valdes till att leda årsmötet. Till sekreterare valdes Jeanette Körössy 
och till att justera protokollet valdes Thomas Hanbo och Alex Feldötö. 
Till rösträknare valdes Salvatore Vinaccia, Björkallén 38.  
 
3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 
Mötet förklarades behörigen utlyst. Verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 
2010 jämte revisionsberättelse samt budget för 2011 var bifogade kallelsen som 
delades ut i medlemmarnas brevlådor den 7 och 8 mars. 
 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2010 skickades ut 
tillsammans med kallelsen till Årsmötet. Ordförande Hans Rågenmo går kortfattat 
igenom båda dessa. Ingen hade någon kommentar till verksamhetsberättelsen eller 
den ekonomiska redogörelsen .  
 
Budgeten delades ut vid årsmötet och godkändes av mötet.  
 
5. Revisorernas berättelse 
I den utdelade kallelsen till årsmötet fanns med revisorernas, Eivor Ågren och Alex 
Feldötö, berättelse. Revisorerna tackades för förtjänstfullt arbete.  
 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för sin förvaltning under 2010. Det noterades 
att beslutet var enhälligt. 
 
7. Fastställande av arvoden för styrelsen, suppleanter samt revisorer.  
Under innevarande år har arvodet till funktionärerna i föreningen varit 1500 kronor att 
fördelas inom styrelse och revisorer (inkl suppleanter och ansvarig för hemsidan). 
Förslaget till arvode var att behålla det oförändrat, att fördelas inom styrelsen även för 
detta år. Förslaget godkändes av mötet. 
 
8. Fastställande av årsavgift. Styrelsens förslag är oförändrat 150 kronor. 
Även gällande intäkterna så föreslog styrelsen oförändrad avgift – 150 kronor per 
medlemsfastighet. Förslaget godkändes av mötet. 
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9. Val av styrelse.  
Valberedningens förslag enligt nedan godkändes. 
 
Valda till 2012 
Ordförande  Hans Rågenmo 
Ledamot Anders Eriksson 
Ledamot Salvatore Vinaccia 
Suppleant Erika Gohde 
 
Valda till 2013 
Ledamot Bettina Joseph Gleiss (omval) 
Ledamot Eva Sjödin (omval) 
Suppleant Marcia Moore Wiklund 
 
Val av två revisorer och en revisorssuppleant: 
Revisorer  Alex Feldötö och Eivor Ågren 
Revisorssuppleant Ingela Andersson 
 
Valberedning: 
Jeanette Körössy och Ansgar Ågren. 
 
10. Motioner och andra frågor som styrelsen beslutat att hänskjuta till årsmötet. 
 

a. Motioner: 
Kunde inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 10 mars.  
Inga motioner hade inkommit till Årsmötet. 

 
b. Grannsamverkan: 

Anna Schelin från Närpolisen i Huddinge informerade om Grannsamverkan. 
Anna skickar ut information med statistik om händelser i Östra Huddinge en 
gång i månaden per mail till Hans Rågenmo. Mail skickas även ut när något 
särskilt inträffat i området.  
Hans kommer sedan att vidarebefordra informationen till medlemmarna i 
föreningen via mail. 
Grannstöd, bilen som åker runt dagtid i Östra Huddinge, behöver förare. Vid 
intresse om att hjälpa till att köra bilen; kontakta Bruno Riblom på  
08-609 09 85 alt 070-511 36 98.  
Erika Gohde har pärmen med information om Grannsamverkan. 
 

c. Hemsidan: 
Vår hemsida uppdateras av Norman Gleiss. Norman önskar få in idéer på 
utveckling av hemsidan. Kontakta Norman på norman.gleiss@telia.com.  
 

d. Bullergruppen: 
Kommunens teoretiska bullerutredning är ännu inte klar. Trafikverket har varit 
här under året och gjort en bullermätning på Skattetorpsvägen och ner mot 
Solvik Strand. Bullervärdet var inte över 65 dBA och då gör inte trafikverket 
någon åtgärd. Bullergruppen avvaktar nu kommunens utredning. 
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e. Träd platån: 
Enligt tidigare överenskommelse har Fållanborna rätt att själva hålla ordning 
på nedfallna träd etc. uppe på platån. Styrelsen tar på sig att kontakta 
kommunen och kontrollera att överenskommelsen fortfarande gäller. 
 

f. Nedskräpning i området: 
Det har tråkigt nog varit problem med nedskräpning i Fållan med bland annat 
trädgårdsavfall och julgranar som slängs i naturen. 
Alla uppmanas att hjälpas åt att hålla Fållan rent! 

 
g. E-post-adresser 

Styrelsen har fått in flertalet e-postadresser från medlemmarna. Ni som vet att 
ni inte lämnat er e-post-adress, skicka den till erika.gohde@otw.se.  

 
 

 
11. Avslutning 
Ordföranden för mötet, Hans Rågenmo, tackade de funktionärer som arrangerat 
mötet, ordnat med kaffe och kaffebröd samt tackade deltagarna för sina inlägg. 
Därefter avslutade ordföranden mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Jeanette Körössy   Thomas Hanbo Alex Feldötö 
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          Bilaga 1 
Närvarande vid årsmötet 2011-03-30: 
 
Namn    Fastighet   
Hans Rågenmo  Bellmansvägen 7B  
Jeanette Körössy  Solviks Strand 16 
Erika Gohde   Skattetorpsvägen 7 
Thomas Hanbo  Björkallén 44 
Eva Karin Hanbo  Björkallén 44 
Karl-Åke Nyberg  Björkallén 27 
Lars Tapper   Björkallén 37 
Alex Sándor Feldötö  Björkallén 61B 
Kowter Murad   Solviks Strand 28 
Anders Eriksson  Bellmansvägen 4 
Marcia Moore-Wiklund Björkallén 39A 
Eivor Ågren   Björkallén 51 
Ansgar Ågren   Björkallén 51 
Pia Vinaccia   Björkallén 38 
Salvatore Vinaccia  Björkallén 38 
Ulf Mohlén   Skattetorpsvägen 5 
Birgitta Mekibes  Björkallén 18B 
Gunhild Jansson  Björkallén 48 
Karolina Nilheim  Björkallén 10B 
Micke Nilheim  Björkallén 10B 
Maria Timashans  Björkallén 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


