PROTOKOLL fiir flrsstiimma siindag 19 mars 2017 med Triidgirdsstadens
samfiillighetsfiirening i Tungelsta.

$1 Samftillighetens ordftirande WilliamAjamlou viilkomnade deltagama och fiirklarade stiimman
<ippnad.

$2 Till ordfiirande vid stiimman valdes Lars Mar6n
$3 Till sekreterare vid stiimman valdes Annika Digr6us
$4 Till justeringsmiin, tillika r<istrliknare, valdes Ulf Rova och Anders Thunvik.

$5

Stammans deltagare ansig m<itet vara utlyst enligt reglerna.

$6 Dagordningen ftir stiimman godkiindes.
$7 Rdstliingden uppriittades

$8

-

21 fastigheter var ntirvarande och en representerad genom frrllmakt.

Styrelsens verksamhetsberiittelse ftiredrogs och lades

till handlingama.

$9 Samfdllighetens resultat och balansriikning ftiredrogs. Minuspost i resultatriikningen pi grund
av omkosfirader ftir underhill utriver budget.

$10 Revisorerna har ingen anledning funnit att anmihka
Revisionsberiittelsen lades till handlingarna

pi riikenskaperna for 2016.

$11 Stiimman besltit att tillgiingliga vinstrnedel ska disponeras enligt styrelsens fiirslag. Stiimman
beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhets&ret 2016.

$12 Motionsbehandling: Inga motioner hade llimnats in

till

stiimman.

{

q,,..h

ftir 2017 ftiredrogs.
Styrelsen aviserar att medlemsavgiften kan behdva hdjas fran er 2018.
$13 Verksamhetsplan och budgetftirslag

Friga stiilldes varftir den planerade ftirsiiljningen av samfiillighetens tomter ovan Ldparstigen
drrijer. Tidigare har ftireningen fitt veta att Haninge kommun ser <iver trafiksituationen och diirftir
inte kan ta stiillning till samftillighetens fiirfrigan. Samftilligheten har fttt avslag tvi ginger
tidigare.
Ordftirande William Ajamlou sa att styrelsen nu vtintar sig svar fran Haninge kommun efter att ha
framftirt att det saknas Sund ftir avslag.
Kommunens pigiende griivarbete i omridet ftir att riitta till vattenventiler viickte frigor.
Medlemmar betonade att samfiilligheten ska bevaka att kommunen flterstiiller skador som orsakas
av grflvarbetet.
a)

Medlemsavgift: Stiimman biftrll styrelsens ftirslag att medlemsavgiften for 2017 ska vara
ofiiriindrad, 8 800 kronor per fastighet.

b) Debiteringsllingddn faststEilldes: avgiften ska erliiggas vid fyra tillfiillen: 3l januari, 30
april, 31juli och 31 oktober.

till styrelsens ledam<iter blir 50 000 kronor under 2017.
Styrelsen beslutar inbdrdes hur beloppet ska ftirdelas mellan ledam<iterna.

c) Stiimman besldt att arvode

d) Med detta godkiindes verksamhetsplanen och budget for 20l7en1igt styrelsens ft)rslag.

$ 14 Val av styrelse skedde enligt valberedningens ftirslag:

a)

Tre ledam<iter for 2 6r valdes:
Katarina Blom, Spjutgriind I
Ing-Marie Mefih, Spjutgriind 5
Therese Palmqvist, Kulgriind 25

b) Till ledamot ftir I ir (ffllnadsval)
c)Tvi suppleanter fiir I

valdes Jesper Ekendahl, Hiickgriind

frr valdes: Per-Eric

11

"Pelle" Pettersson, Spjutgrtind 20 (omval) och Daniel

Ski61d, Spjutgriind 21 (nyval).

$ 15 a) Till revisorer omvaldes
Fredrik Stlmld, Spjutgrtind 10.

pi I 6r Lars Mar6n,

b) Till revisorssuppleant omvaldes

H?ickgriind 5 (sammankallande) och Lars-

pi I flr Sten Svensson,

SpjutgrAnd 6

$ 16 Val av valberedning ftir I frr: Samtliga i valberedningen avsade sig omval.
Stiimman valde Lars Mar6n, Hiickgriind 5 (sammankallande) Inger Thunvik, Kulgriind 18 och
Sabina Gullberg, Spjutgriind 14.

L"ht

g 17 Owiea frigor:
WilliamAjamlou beriittade att styrelsen arbetar med en lO-arig underhillsplan ftir
Triidgirdsstadens gemensamma objekt. Frir att klara underhfrIlet beddmer styrelsen att avgiften
beh<iver hdjas framdver, en friga fiir niista flrsstiimma.
Styrelsen grir en kunskaps- och kompetensinventering, ftir att fi kontakt med medlemmar att
ridfrbgakring olika projekt. Samftilligheten iir medlem i Villaiigamas Riksfiirbund, som kan ge
visst st<id, men bra tavarapi kunskap bland oss som bor hiir ocksi.
Nya kodlis till sophusen efterlystes ftir att hejda utomstiende fran attlagga skriip diir, vilket ger
6kade kostnader ftir

vir

sophantering.

$ 18 Efter blomstertack tilt avgiende ledam<iter och andra funktioniirer avslutades 8rsstiimman av
m<itesordftirande Lars Mar6n.
Dag som ovan

