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Protokoll fran Charlottendalshqjdens samfallighetsforenings ordinarie
arsstamma
Tid:
Plats:

2015-05-28, kl. 18.30
Roda huset pa Ekvallens Idrottsplats, Gustavsberg

Narvarande styrelsemedlemmar: Thomas Nordin, Helene Cardelli, Richard Halltell, Sofia
Wagberg och Henrik Rohs (suppleant)
Narvarande foreningsmedlemmar: totalt 22 st, enligt separat narvarolista

1. Motets oppnande
Motet oppnades av vice styrelseordforande, Thomas Nordin.
2. Upprattande av forteckning over narvarande mediemmar
Medlemsiorteckningen skickades runt for notering av narvarande mediemmar. Totalt 22 st
foreningsmedlemmar var narvarande pa stamman.
3.
a)
b)
c)

Val av funktionarer
Ordjorande - Christina Sedelius valdes till stammans ordforande.
Sekreterare - Helene Cardelli valdes till stammans sekreterare.
Justerare/rostr&knare - Henrik Rohs och Gustav Sandstrom valdes till stammans
justeringsman tillika rosMknare.

4. Fraga om kallelse till stamman behorigen skett samt godkannande av dagordning
Kallelsen till arsstamman skickades ut 14 dagar fore stamman och har darmed behorigen
skett, Punkt 17 lades till som "Ovriga fragor", dagordningen kunde darefter godkannas,
5. Styrelsens verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 2014
Vice styrelseordforande redogjorde for styrelsens arbete under aret, i enlighet med
verksamhetsberattelsen. En grupp narvarande mediemmar korn med invandningar mot och
ifragasatte styrelsens bantering av Telias ft>rsaljningskampanj av fiberkabel inom omradet.
En langre diskussion uppstod om huruvida foretaget Skanova hade ratt art dra fiber i
samMlighetens kabelkanaler eller inte. Det har fdrekommit en del missforstand mellan
gruppen som tecknat avtal med Telia om fiber (totalt 10 personer) och styrelsen.
Christina Sedelius bekraftade att samfallighetens forrattning hos Lantmateriet i dagslaget
inte tillater att Telia drar kabel och graver pa samfallighetens mark. Om sa ska ske sa
maste man soka ny forrattning, hos Lantmateriet, som omfattar detta.
6. Revisorernas berattelse
Christina Sedelius, Ingaro kontorstjanst, gick igenom arets balans- och resultatrakning och
sammanfattade Revisionsberattelsen. Enligt foreningens revisor, Tommy Adriansson,
farms det inte nagra tveksamheter kring rakenskaperna for &ret och stamman godkande
darmed Revisionsberattelsen.
7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 2014
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for ar 2014.
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8. Beslut om inkomst- och utgiftsstat for ka lend era ret 2016. Avgiften for 2015
beslutades foregaende ar.
Styrelseordtbrande redogjorde tor budgeten och meddelade att avgiften for 2016 ska ligga
kvar pa samma niva som fcir 2015.
9. Disposition av a rets resultat enligt balansrakningen
Arets overskott, a 136.068,70 kr, foreslas balanseras till nasta ars balansrakning, efter
avsattning till underbills- och fornyelsefond, a 55.000 kr. Dispositionsforslaget godkandes
av stamman.
10. Revisionsarvode 2015
Stamman beslutade att revisionsarvodet ska vara oforandrat och uppga till ett fast belopp
om 2.500 kr + sociala avgifter.
11. Styrelsearvode 2015
Stamman beslutade, efter omrosming, att styrelsearvodet ska hqjas fran 36.000 kr (1) till
40.000 kr (2 1 ) + sociala avgifter.
12. a) Val av sty relseleda mote r, 3-5 st, varav en ledamot fyllnadsval pS 1 ir och
ordforande fyllnadsval pa 1 ar
Avgaende styrelsemedlemmar: Bjorn Malmstrom (ersatts 1 ar), Sofia Wagberg (ersatts 1
ar), Helene Cardelli och Richard Hailtell
Fyllnadsval av styrelseordforande pa 1 ar: Joachim Tillman, Rankavagen 5
Fyllnadsval av styrelseledamot pa 1 ar: Kathleen Holm, Brf Charlottendalshqjden
Nyval av styrelseledamot pa 2 ar: Henrik Rohs, Rankavagen 4
Nyval av styrelseledamot pa 2 ar; Gustav Satidstrom, Rankavagen \
Styrelseledamdter som sitter kvar pa ytterligare 1 ar: Thomas Nordin, Gyllenvagen 7
b) Val av sty relsesup plea nter, 1-2 st
Avgaende styrelsesuppleanter: John Ericson och Henrik Rohs
Nyval av styrelsesuppleant pa 1 ar: Marten Kullhammar, Rankavagen 7
Nyval av styrelsesuppleant pa 1 ar: Anders Dahlstrfim, Charlottendalsvagen 15
13. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppieant (1 ar)
Avgaende revisor och revisors suppleant: Tommy Adriansson, vakant revisors suppleant
Omval av revisor pa 1 ar: Tommy Adriansson, Gyllenvagen 2
Omval av revisors suppleant pa 1 ar: vakant
14. Val av valberedning saint sammankallande (1 ar)
Avgaende valberedning: Gustav Sandstrom och Kristofer Tengliden
Nyval av valberedning pa 1 ar: Pernilla Kullhammar (sammankallande), Rankavagen 7
Nyval av valberedning pa 1 ar: Jonas Karlhager, Rankavagen 14
15. Inkomna motioner och anmalda arenden fran styrelsen
Inga motioner har lamnats in till styrelsen fore mars manads utgang, enligt stadgarna.
Styrelsen onskar stammans godkannande till att teckna ett nytt gruppavtal med Comhem5
som inkludera tv, bredband och telefoni. Diskussion fordes om avtalets langd och pris
samt kanalutbud i standardpaketet. Stamman hade omrostning om man ska lata styrelsen
teckna gruppavtal eller inte, utfallet blev 12 for och 9 emot. Stamman beslutade att lata
styrelsen ga vidare och teckna ett kortare avtal an 3 ar.
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16. Meddelande om plats dar Stammoprotokollet hills tillgimgligt
Stammoprotokollet kommer att publiceras pa Ingaro kontorstjansts hemsida, senast 11
juni, samt pa samtallighetens hemsida: www.charlottendalshojdensshf.se
17. Ovriga fragor
a) En oberoende grapp ska bildas med uppdrag att undersoka mojlighet att dra fiber
inom omradet, som alternativ till gruppavtal med Comhem (efter det nya avtalets
loptid). Gruppen ska ga till botten med hela kravbilden for fiber, dv.s. ta reda pa
vad som kravs i form av ny fdrrattning hos Lantmateriet samt ev. avtal som
samfalligheten maste inga for att gravarbete ska H ske pS samMlighetens markyta,
Gruppen ska best& av foljande personer: 1 representant fran styrelsen (utses efter
forsta styrelsemotet), Peter Fredsborn (Bukettvagen 6) och Amelia Mclean
(Gyilenvagen 20).
b) Samfallighetens hemsida - Anders Mjobring (Charlottendalsvagen 20) erbjod sig
att snygga till och uppdatera hemsidan, efter vissa klagomal fran boende.
18. Motet avslutas
Stammans ordforande tackade for fortroendet och avslutade motet.

Christina Sedelius
Stammans ordforande

Helene Cardelli,
Stammans sekreterare

Protokollet justerat av:

Henrik Rdhs

Gustav Sandstrdm

