
Samfälligheten Tallbacken

Föreningsstämma
Datum: 2016-05-30
Tid: Kl. 18:30
Plats: IFK Umeås kansli, Hyggesvägen.

1 Stämmans Öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet.
Ordförande riktar ett speciellt välkomnande till de nyinflyttade.

2 Fastställande dagordning

Förslag till dagordning föredras och godkänns.

3 Behörig utlysning 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: Marcus Sandström, 26S
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 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 (bilaga 1)

Moa föredrar verksamhetsberättelsen

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

7 Ekonomisk redovisning för 2015 (bilaga 2 och 3)

Sören föredrar resultat och balansrapport.

Sören föredrar balansrapport

Fråga om snöröjningen. Var en medlem som föll i vintras och skadade sig. 

Styrelsen: Snöröjaren gör en bedömning och skottar efter det. Styrelsen ser över detta.

Frågor kring balansräkningen och budget. Bygger hyran en buffert?

Styrelsen: Förklarar balansräkning och att vi har pengar i kassan. Bygger lite buffert per år.

Stämman beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen
Stämman beslutar att årets överskott balanseras i ny räkning.
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8 Revisorernas berättelse

Karl redogör revisorernas berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9 Fråga om ansvarsfrihet

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

10 Budget och månadsavgifter 2016 (bilaga 4) 

Sören föredrar.

Moa informerar att budget för sopsortering är sänkt för att vi tror att vi kan bli bättre på att 
sopsortera och informerar även om buffert och underhållsplan.

Stämman beslutar att godkänna budget för 2016 (med de små justeringarna dragna på mö-
tet)

Stämman beslutar att godkänna månadsavgifter 2016

11 Ersättning till styrelse och revisorer

Moa: Vi följer indexuppräkningen som nu legat på noll en tid.

Stämman beslutar att ersättningen fortsätter enligt den beslutade modellen.

12 Val av styrelse

a. Ordförande

b. Ledamöter

c. Suppleanter

d. Revisorer och revisorssuppleanter

Stämman förrättar val enligt följande:

Styrelseordförande
Moa Brydsten, 26T, omval ett år

Övriga ledamöter

Eje Fällman, 30T, omval 2 år
Sören Antonsson, 30V, omval 1 år
Birgitta Jonsson 28O, omval 1 år
Magnus Josefsson, 26E, nyval 2år
Annika Wikström, 26U, 1 år kvar
Joel Zirath, 30A, nyval 2år

Suppleanter (1år)

Andreas Nordström, 28G , nyval
Hans Nordgren, 26Y, omval
Mathias Karlsson, 28F, nyval
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Revisorer
Karl Jäghagen, 26A
Heidi Lindmark, 28N

Revisorssuppleant

Jan Roslin, 30S

13 Val av valberedning

Stämman förrättar val av valberedning enligt följande:

Linda Lindvall, 28K, sammankallande

Katarina Lindström, 30M

Hans Petrusson, 30N

14 Rapportering från styrelsen

Moa: Underhållsplan skall inom kort uppdateras. Mail kommer när det finns en uppdaterad 
sådan på hemsidan.

Ang. översyn av anläggningsbeslutet (Se föregående protokoll). Det kostar mycket pengar 
att ändra anläggningsbeslutet (ca 50-100tkr). Styrelsen önskar få mer tid för att se över detta.

Stämmodeltagare – Viktigt att vi ser över detta speciellt juridiskt.

Se även över stadgarna. T.ex. att revisorn ska lämna rapport 3v innan stämman. m.m. små 
detaljer.

15 Motionsbehandling

Inga motioner inkomna

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor

17 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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Ordförande Sekreterare

Marcus Sandström, 26S Thomas Norlund, 26J

Justeringsmän

Lennart Täljeblad, 30U Per Carlsson, 26M
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