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Protokoll från årsstämma i Gråhundens samfällighet 2008 
 
 
Mötesdatum: Måndagen den 21 april 2008 

Plats: Sandåkraskolans matsal 

 

 

1. Stämman öppnades. 

 Fredrik Sjöstrand hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Dagordningen 

fastställdes. 

2. Val av ordförande och sekreterare. 

 Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Fredrik Sjöstrand. 

 Till sekreterare för stämman valdes Marie Spännare. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 Stämman valde Alexandra Frykholm, Gråhundsvägen 208, och  

Magnus Troedsson, Gråhundsvägen 124, till justeringsmän för dagen. 

4. Fråga om stämman behörigen sammankallats. 

 Mötet fann att stämman behörigen sammankallats. 

5. Fastställande av dagordning 

 Den presenterade dagordningen godkändes. 

6. Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse samt 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsens ordförande Fredrik Sjöstrand kommenterade delar av årsberättelsen som 

sedan godkändes. Styrelseledamoten Henrik Rosenlund förklarade varför avtalet med 

Comhem dragit ut på tiden.  

Balansrapporten,  finansiella sammanställningen samt Resultatrapporten 

kommenterades av styrelsemedlemmar och medlemmar i föreningen. Dessa godkändes 

sedan.  

Revisionsberättelsen lästes upp och enligt revisorernas förslag i denna beviljades 

styrelsen ansvarsfrihet av stämman. 

7. Beslut om disponering av det balanserade resultatet. 

 Årsmötet beslöt att av det till förfogande kapitalet, vinstmedel från årets resultat, 

avsätta 45 000 kr till UFF. De resterande 2 985 kr balanseras i ny räkning. 
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8. Styrelsens förslag till anläggnings- och underhållsarbeten. 

Ordförande Fredrik Sjöstrand redogjorde för styrelsens föreslagna underhållsarbeten för 

2008-2009. Föreningens medlemmar diskuterade ljussättningen av området överlag, 

samt förslaget om ljussättning vid Gråhundsv 200 till garagelängan. Stämman beslöt 

att nästkommande styrelse ska arbeta fram ett förslag om ljussättning vid Gråhundsv 

200 tillsammans med de närmst berörda medlemmarna i föreningen. Dessutom kom 

ett förslag från medlem i föreningen om att byta ut/ förbättra fasadarmaturerna. 

  

9.  Styrelsens förslag angående arvoden till styrelse, suppleanter och revisorer 

 Stämman diskuterade styrelsens förslag om arvoden till styrelsen, suppleanter och 

revisorer om totalt 20 000 kr. Dessutom diskuterades valberedningens förslag om 

höjda arvoden, samt ytterligare ett förslag om att låta styrelseposterna rotera så att alla 

hushåll i en länga alternerar på styrelseposterna. Stämman antog styrelsens förslag.  

10. Budgetförslag för 2008 och beslut om utdebitering. 

 Styrelsen presenterade sitt förslag till budget och utdebitering för 2008.Stämman antog 

förslaget. 

 

11. Förslag angående förändring av mandatperiod för styrelsemedlemmar 

 Valberedningen har vid tidigare årsmöten lyft frågan om förlängning av 

mandatperioden för styrelsens ledamöter från ett år till två år. I fjol beslöts att 

styrelsen skulle utarbeta ett förslag om stadgeändring till årets stämma.  Så gjordes 

och efter diskussioner på stämman beslöts att den tidigare stadgetexten skulle ändras. 

Tidigare stadgetext 

§3: Styrelsen består av fem ledamöter med tre suppleanter och har sitt säte i Stockholm. 

Fastighetsägarna utser ordförande, ledamöter och suppleanter på ordinarie 

samfällighetsstämma för tiden intill dess ordinarie stämma hålls ett år senare. Styrelsen 

utser inom sig kassör och sekreterare. 

 

Ny stadgetext 

§3: Styrelsen består av fem ledamöter med tre suppleanter och har sitt säte i Stockholm. 

Fastighetsägarna utser ordförande och ledamöter på ordinarie samfällighetsstämma för en 

tid av år samt suppleanter för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig kassör och 

sekreterare. Ambitionen bör vara att ca hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte, så 

att ett omlottsystem uppnås. 

12. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning. 

 Valberedning hade inget förslag till styrelseordförande men efter diskussioner på 

stämman erbjöd sig Magnus Troedsson, Gråhundsvägen 124, att ta på sig ansvaret. 

Stämman tackar för detta. 

styrelseordförande Magnus Troedsson Gråhundsvägen 124  (nyval) 

 

Stämman beslutade enligt förslaget 

. 

 

 Valberedning föreslog till styrelseledamöter  
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 Helge     Ahlstedt Gråhundsvägen 128 (omval) 

 Jörgen Lindgren Gråhundsvägen 144 (omval) 

 Pamela  Redondo Gråhundsvägen 162  (nyval) 

  Henrik Rosenlund Gråhundsvägen 192  (omval) 

   

Stämman beslutade enligt förslaget. 

 Till styrelsesuppleanter föreslog valberedningen 

 Alexandra Frykholm Gråhundsvägen 208  (omval) 

 Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96 (omval) 

 Anki  Huldén Gråhundsvägen 184 (nyval) 

Stämman beslutade enligt förslaget. 

 Till ordinarie revisorer föreslog valberedningen 

 Bengt Samuelsson Gråhundsvägen 132 (omval) 

 Lars Lindén Gråhundsvägen 130 (nyval) 

Stämman beslutade enligt förslaget. 

 Till revisorsuppleant föreslog valberedningen 

 Thomas Lundgren Gråhundsvägen 180 (omval) 

Stämman beslutade enligt förslaget. 

 Till valberedning fanns inget förslag. Stämman enades  slutligen om att föreslå 

följande: 

 Marie  Spännare Gråhundsvägen  192 (nyval) 

 Fredrik  Sjöstrand Gråhundsvägen  216 (nyval) 

 Monica Rydberg Gråhundsvägen   90  (nyval) 

De föreslagna accepterade och stämman beslutade enligt förslaget. 

13. Motioner. 

 Inga motioner var inlämnade till styrelsen inför årsstämman. 

14. Övriga frågor. 

 Vid varje garageport börjar den omslutande gummilisten att torka ut p g a väder och 

vind. Stämman beslöt att den nya styrelsen tar tag i frågan och arbetar fram ett förslag 

för åtgärd.  

15. Stämmans avslutande 

 Styrelsens ordförande tackade stämmans deltagare för visat intresse och avslutade 

stämman klockan 21.25. 

. 

 

 

 

Vid protokollet: Justeras: 
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Sköndal 

Datum: Datum: 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Marie Spännare (192) Fredrik Sjöstrand (216) 

Protokollförare Ordförande 

 

 

Datum: Datum: 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Alexandra Frykholm (208) Magnus Troedsson(124) 

Justeringsman Justeringsman 


