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Protokoll från Årsmöte avseende 2013i Fållans Fastighetsägarförening

Plats:   Eklunden, Trångsunds centrum
Tid:      Tisdag den 8 april 2014, kl 19:00

Dagordning

Vid Fållans Fastighetsägareförenings årsmöte 2014-04-08

1. Årsmötets öppnande och upprättande av deltagarförteckning

2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för
årsmötet

3. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av arvoden till styrelse och suppleanter samt revisorer

8. Fastställande av årsavgift

9. Förslag till stadgeändring

10. Val av styrelse
a. Ordförande två år
b. En ordinarie styrelseledamot två år
c. En suppleant två år
d. Två revisorer
e. En revisorssuppleant
f. Två ledamöter till valberedning för nästa års val

11. Motioner och andra ärenden som hänskjutits till årsmötet.
      Motioner kan lämnas till någon i styrelsen fram till den 25 mars.

12. Övriga frågor

13. Avslutning
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1. Årsmötets öppnande, upprättande av deltagarförteckning.
Mötet öppnades av föreningens ordförande Hans Rågenmo, och deltagarna
noterades (se bilaga 1).

2. Val av ordförande för mötet, sekreterare samt två justeringsmän/-kvinnor,
tillika rösträknare.
Hans Rågenmo valdes till att leda årsmötet. Till sekreterare valdes Marcia Moore-
Viklund och till att justera protokollet valdes Thomas Hansbo. Erika Ghode och
Fredrik Gamrell valdes till rösträknare.

3. Fråga om Årsmötet är behörigt utlyst.
Dagordningen för mötet skickades till medlemmar via e-post och en kopia av
Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorernas berättelse finns på
www.fallan.se under ”Dokument”. Mötet förklarades behörigt utlyst.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
Ordföranden Hans Rågenmo gick igenom föreningens verksamhet under året.

Påminnelser: att lämna email adress till Anna Eriksson om man vill ha
Grannsamverkan utskick samt att lämna sin email till styrelsen om man önskar
föreningens utskick (samma information som sätts upp på anslagstavlorna).

Eva Sjödin förklarade att 2013 års budgetutfall blev -1000 kr. och att 2014 budgeten
blir -6000 sek. Utöver detta hade ingen någon kommentar. Verksamhetsberättelsen
och den ekonomiska redogörelsen som godkändes av mötet.

5. Revisorernas berättelse.
Revisorerna Eivor Ågren och Alex Feldötö hade ingenting att anmärka.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för sin förvaltning under 2013. Det noterades
att beslutet var enhälligt.

7. Fastställande av arvoden till styrelsen och suppleanter samt revisorer.
Under innevarande år har arvodet till funktionärerna inom föreningen bestått av ett
avgiftsfritt medlemskap i föreningen (motsvarande 150 kronor). Förslaget var att
behålla arvodet oförändrat även för detta år. Förslaget godkändes av mötet.

8. Fastställande av årsavgift.
Även gällande medlemsavgiften föreslog styrelsen oförändrad avgift; 150 kronor per
medlemsfastighet. Förslaget godkändes av mötet.
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9. Förslag till stadgeändring

En stadgeändring kräver två årsmöten för att godkännas.

Styrelsen föreslår följande ändring i § 6 Sammanträden Mom. 1 som idag lyder

”Till kallelsen bifogas föredragningslista, styrelsens årsberättelse, revisorernas
berättelse samt uppgift om vilka motioner som skall behandlas på årsmötet.”

Styrelsen föreslår:

Till kallelsen bifogas föredragningslista. Årsberättelse, revisorernas berättelse samt
uppgift om vilka motioner som skall behandlas på årsmötet finns tillgängliga på
föreningens hemsida och medlem som så önskar kan av ordförande erhålla
handlingarna i pappersformat. Inga kommentarer på detta.

10.  Val av styrelse.

Valberedningens förslag enligt nedan godkändes:

Valda  2014:

a. Ordförande två år
Hans Rågenmo

b. En ordinarie styrelseledamot två år
Jan Wiberg

c. En suppleant två år
Tao Olsson

 Tobias Hultman

d.  Två revisorer
Eivor Ågren
Alex Feldötö

e.  En revisorssuppleant
Ingela Andersson

f. Två ledamöter till valberedning för nästa års val
Erika Ghode
Fredrik Gamrell

11. Motioner och andra ärenden som hänskjutits till årsmötet.

Motioner kunde inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 13 mars.
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Förra året fanns det en motion om trygghetsbilen. I år kom samma fråga igen från
Thomas Hanbo, som vid Årsmötet förklarade verksamheten:

”Grannstöd” innebär en bil som kör runt i Östra Huddinge för att förebygga brott och
skadegörelse i samarbete med närpolisen. Liksom förra året behövs mer pengar för
att projektet ska gå runt. Styrelsens förslag är att föreningen ska ge Grannstöd ett
bidrag på 2000 kronor för 2015. Förslaget godkändes av Årsmötet.

12. Övriga frågor:
Eva Sjödin berättar att kassörens pärm skall sparas i åtta år. Hon vill istället bara
behålla pärmen för de två föregående åren.

13. Avslutning
Ordförande för mötet, Hans Rågenmo tackade de funktionärer som arrangerat
mötet och ordnat med kaffe och fikabröd samt tackade deltagarna för sina inlägg.
Därefter avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet Justeras

      Marcia Moore-Viklund Thomas Hanbo

Bilaga 1
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Närvarande vid årsmötet 2014-04-08:

Namn Fastighet
Hans Rågenmo Bellmansvägen 7B
Ingemar Nevelius Björkallén 26
Norman Gleiss Björkallén 21A
Lars Tapper Björkallén 37
Pia Vinaccia Björkallén 38
Eivor Ågren Björkallén 51
Ansgar Ågren Björkallén 51
Thomas Hanbo Björkallén 44
Britt Mohlén Skattetorpsvägen 5
Marcia Moore-Viklund Björkallén 39A
Anna Eriksson Bellmansvägen 4
Richard Ceder Amaryllisvägen 7
Eva Sjödin Björkallén 29a
Annika Kusoffsky Amaryllisvägen 5
Erika Ghode Skattetorpsvägen 7
Gunhild Jansson Björkallén 48
Ulf Bäckström Björkallén 34
Göran Ringström Björkallén 19
Anita Ringström Björkallén 19
Dag Sörmjan Bellmansvägen 9
Karl-Åke Nyberg Björkallén 27
Birgitta Mekibes Björkallén 18b


