
Samfälligheten Tallbacken

Föreningsstämma
Datum: 2013-05-27
Tid: Kl. 18:30
Plats: Umeå folkets hus, Grimm.

1 Stämmans Öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet.
Nästa år firar vi 40 år!

Information kring problem med värmeförsörjning till ytterfastigheterna inom samfälligheten 
av Ulf Carlberg från energiretur.
Idag har man höjt ut-temperaturen, men det är ingen lösning. Ulf visar nya radiatorer och 
termostatkroppar. Kostnad ca 560kr per radiator. Hjälper inte att byta i ett hus. Pratar även 
om justering eller byte av  Stamtrycksventiler.
Varför har vi hamnat i situationen? Ingrepp, golvvärme men framför allt tidens tand...
Vad gör vi? Extrastämma? ...eller ta vid nästa föreningsstämma.
Förtydligande. Det här är en information. Finns inget förslag från styrelsen idag.
Ordförande tackar Ulf.

Ordförande riktar ett speciellt välkomnande till nyinflyttade.
Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

2 Fastställande dagordning

Styrelsen har fått en skrivelse ang. fotbollsspelande på parkeringen. Ny fråga (14) läggs till.
Förslag till dagordning föredras och godkänns.

3 Kallelse till stämman

Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den skickades ut drygt två veckor 
innan.

4 Upprop

Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fas-
tighet på särskild närvarolista.

5 Val av presidium till stämman

Valberedningen föreslår följande presidium.
Ordförande: Magnus Josefsson, 26E
Sekreterare: Thomas Norlund, 26J
Rösträknare: Peter Öberg, 30L och Per Carlsson, 26M
Justeringsmän: Peter Öberg, 30L och Per Carlsson, 26M

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Sören föredrar verksamhetsberättelsen. (Bilaga 1)
Linda Jonsson saknas i verksamhetsberättelsen.

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
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7 Resultat- och balansräkning 2012 inkl. kostnadsfördelning.

Sören föredrar resultat och kostnadsfördelning.

Sören föredrar balansräkning

Stämman beslutar att lägga resultat och balansräkning till handlingarna.

8 Revisorernas berättelse

Per redogör revisorernas berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9 Fastställande av balansräkning

Stämman beslutar att fastställa balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar enligt revi-
sorernas förslag.

11 Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutar om att ersättning fortsätter enligt den beslutade modellen.

12 Val av

a. Styrelseordförande

b. Övriga ledamöter

c. Suppleanter

d. Revisorer och revisorssuppleanter

e. Valberedning

Stämman förrättar val enligt följande:
Styrelseordförande
Moa Brydsten, 26T, nyval

Övriga ledamöter

Eje Fällman, 30T, ett år kvar
Sören Antonsson, 30V, nyval för ett år
Birgitta Jonsson 28O, ett år kvar
Jessica Hallin-Hedman, 28U, ett år kvar
Annika Wikström, 26U, nyval

Suppleanter (1år)
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Robert Johansson, 30E
Hans Nordgren, 26Y
Anna Zirath, 30A

Revisorer
Per Nordström, 26S
Tomas Granberg, 26X

Revisorssuppleant
Mats Danielsson, 28G

Stämman förrättar val av valberedning enligt följande:
Valberedning
Linda Jonsson, 28K, sammankallande
Hans Petrusson, 30N
Magnus Josefsson, 26E

13 Rapportering från styrelsen

a) Underhållsplan

Kjell Holmberg föredrar underhållsplan.

Underhållsplanen finns tillgänglig på hemsidan.

14 Fotbollsspel på parkeringen

Moa föredrar. En skrivelse till styrelsen ang. fotbollsspelande på gräsytorna mellan bilplats 
och cykelvägen. P.g.a. skador på bilar.
Det ligger inte på styrelsen att utfärda ordningsregler. Möjligtvis att det är upp till stämman. 
Det är en öppen fråga.
Ska vi utfärda ett förbud? Vem ska se till att det efterlevs? Hur ska det då formuleras?

Stämman ger styrelsen i uppdrag att formulera en rekommendation om att det är olämpligt
att ha aktiviteter mellan cykelväg och bilplatser på 26, 28 och 30 p.g.a. skaderisken.

15 Budget och månadsavgifter för 2013

Sören  föredrar.

Stämman beslutar budget och månadsavgifter enligt styrelsens förslag.

16 Övriga frågor

Lennart har två uppmaningar:
- Kör inte så långt fram på parkeringen så att det går att klippa.
- Svara på enkäterna!
Uppmaning från stämmodeltagare: Sopsortera bättre!

17 Avslutning

Nya styrelseordföranden tackar deltagarna och presidiet.
Riktar ett speciellt tack till Kjell och ett stort tack till Sören för arbetet i styrelsen.

Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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Ordförande Sekreterare

Magnus Josefsson, 26E Thomas Norlund, 26J

Justeringsmän

Peter Öberg, 30L Per Carlsson, 26M
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