
Samfälligheten Tallbacken

Föreningsstämma
Datum: 2015-05-25
Tid: Kl. 18:30
Plats: IFK Umeås kansli, Hyggesvägen.

1 Stämmans Öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet.

2 Fastställande dagordning

Förslag till dagordning föredras och godkänns.

3 Kallelse till stämman

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

4 Upprop och fastställande av röstlängd

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: Lennart Täljeblad 30U, Per Carlsson, 26M
Justeringsmän: Lennart Täljeblad 30U, Per Carlsson, 26M

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

6 Beslutsärende värmesystem (bilaga 1)

Eje föredrar.

Göte föreslår att man ser till att det finns en avstängning efter injusteringsventilen så att man
kan stänga av utan att påverka injusteringen.

Einar påminner att detta är privat egendom.

Moa förtydligar att enligt anläggningsbeslutet måste ni ge godkännande för att vi ska gå in.

Karl berättar att de till och från haft problem i de 15år de bott här.

Einar yrkar på avslag.

Stämmodeltagare: Byte av termostater innan? Kan det vara en bra idé.

Styrelsen: Företaget kommer säkert att kunna erbjuda termostater.

Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 (bilaga 2)

Moa föredrar verksamhetsberättelsen.
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Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

8 Resultat- och balansrapport för 2014 (bilaga 3 och 4)

Moa föredrar resultat och balansrapport.

Moa föredrar balansrapport

Stämmodeltagare: avbetalning på lånet när räntan är låg?

Moa: Vi har amorterat mer.

Stämman beslutar att årets överskott balanseras i ny räkning.
Stämman beslutar att lägga resultat och balansrapport till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse

Moa redogör revisorernas berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar enligt 
revisorernas förslag.

11 Budget och månadsavgifter 2014 (bilaga 3) 

Moa föredrar

Stämmodeltagare: Södergavlarna har tagit stryk. Ska de åtgärdas?

Styrelsen: Vi har bytt ca 40st på 28an. Vi bevakar det där. Det ska inte påverka komforten.

Einar: Jag vill reservera mig mot att samfällighetens pengar används till privat egendom 
(värmesystemet)

Stämman beslutar att fastställa budget och månadsavgifter 2014

12 Ersättning till styrelse och revisorer

Moa: Vi följer indexuppräkningen. Den har legat på i princip 0.

Stämodeltagare: För en nyinflyttad. Vad ligger det på idag?

Styrelsen: Aktuellt arvode är 13.800 att fördela.

Stämman beslutar att ersättningen fortsätter enligt den beslutade modellen.

13 Val av styrelse

a. Ordförande

b. Ledamöter

c. Suppleanter

d. Revisorer och revisorssuppleanter
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Stämman förrättar val enligt följande:

Styrelseordförande
Moa Brydsten, 26T, omval ett år

Övriga ledamöter

Eje Fällman, 30T, 1 år kvar
Sören Antonsson, 30V, omval 1 år
Birgitta Jonsson 28O, 1 år kvar
Jessica Hallin-Hedman, 28U, 1 år kvar
Annika Wikström, 26U, omval 2 år

Suppleanter (1år)

Joel Zirath, 30A, nyval
Hans Nordgren, 26Y, omval
Magnus Josefsson, 30A, omval

Revisorer
Karl Jäghagen, 26A
Heidi Lindmark, 28N

Revisorssuppleant

Jan Roslin, 30S

14 Val av valberedning

Stämman förrättar val av valberedning enligt följande:

Linda Lindvall, 28K, sammankallande

Katarina Lindström, 30M

Hans Petrusson, 30N

15 Rapportering från styrelsen

Inget att rapportera.

Moa: Vill bara berätta att vi inte får använda bommarna bl.a. för att utryckningsfordon ska ta
sig fram.

16 Motion angående Källsortering (bilaga 5)

Moa föredrar

Soprummet är ett väl litet rum. Fungerar idag även som ett litet förråd. Kräver mer städning.

Stämman beslutar om avslag till motionen

17 Övriga frågor
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Göte: Vill ge ett uppdrag till styrelsen att kartlägga vad vi idag har för egendom som hante-
ras gemensamt, men som inte är med i anläggningsbeslutet och att styrelsen kommer med en
redovisning vid nästa stämma som kan ligga till grund för ett beslut till ev. förändring av an-
läggningsbeslutet.

Sören: Vi har pratat tidigare om att justera anläggningsbeslutet. Det är ett bra förslag.

Stämman beslutar att ge styrelsen uppdrag enligt Götes förslag.

Moa passar på att hälsa de nyinflyttade varmt välkomna till oss.

18 Mötet avslutas

Styrelseordföranden tackar deltagarna och presidiet.

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Ordförande Sekreterare

Magnus Josefsson, 26E Thomas Norlund, 26J

Justeringsmän

Lennart Täljeblad, 30U Per Carlsson, 26M
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