
Protokoll från årsstämma med Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 

Mötesdatum: Tisdagen den 12 april 2016 

Plats: Sandåkraskolans matsal 

1. Stämmans öppnande 

Årsstämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Pontus Hansson som hälsade 

de närvarande 39 medlemmarna välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Pontus Hansson och till sekreterare Stig Eriksson. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

Till justeringsmän utsågs Stefan Nordin, G116 och Marianne Bergström, G114. 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

Årsstämman förklarades vara behörigen utlyst. 

5. Fastställande av dagordningen 

Förslaget till dagordning godkändes. 

6. Fråga om godkännande av årsberättelse och revisionsberättelse 

6a. Godkännande av årsberättelsen 

Stämman godkände årsberättelsen. 

6b. Godkännande av revisionsberättelsen 

Stämman godkände den upplästa revisionsberättelsen. 

6c. Godkännande av styrelsens förslag till disposition av balanserat överskott 

Stämman godkände att balansera överskottet (29.862 kr) i ny räkning. 

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

8. Styrelsens förslag till program för Drift, Anläggnings- och Underhållsarbeten 

Diskuterades ingående styrelsens tre alternativ till hantering av matavfall. Även avfallskvarnar 

fördes på tal som ett alternativ men röstades ner.  

Stämman godkände styrelsens förslag, alternativ 2 innebärande att två kärl för nedgrävning  

skall införskaffas och placeras vid befintliga kärl enligt sophämtarens instruktioner. 

Övriga punkter inkl. förslaget om framtagning av skötselplan för träd och buskar godkändes. 

9. Motioner 

Till stämman hade tre motioner inkommit. 

Motion 9a Förslag att upphandla konsult för ekonomisk förvaltning, revision och bokslut. 

Beslöts att styrelsen får rätt att vid behov ta hjälp av konsult upp till en kostnad på 20.000 kr inkl moms. 

Motion 9b Förslag att kraftigt höja arvoden till styrelse (20.000) och övriga funktionärer (5.000). 

Beslöts att nya styrelsen får utreda förslag om rotation för styrelseuppdragen alt. höjda arvoden. 



Motion 9c Förslag att nyplantera träd längs gångvägarna. 

Beslöts att lösa frågan genom förslaget i punkt 8. 

10. Styrelsens förslag till arvode för styrelse och revisorer 

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om oförändrat arvode. 

11. Styrelsens förslag till budget för 2016 samt förslag till utdebiteringar 

Stämman biföll styrelsens förslag innebärande oförändrad utdebitering. 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av fyra till sex ledamöter och två till tre suppleanter. 

Stämman beslöt att, efter information från valberedningen, styrelsen för år 2016 skall ha sex ordinarie  

ledamöter inkl. ordförande och tre suppleanter. 

13. Val av 

a. styrelseordförande 

Valdes: 

Thomas Mårding, G134  

b. tre ledamöter 

Valdes: 

Carin Bergfeldt, G112 nyval 2 år 

Bengt Samuelsson, G132 nyval 2 år 

Gunnar Lindberg, G96 omval 2 år  

Kristina Kjäll, G176 1 år kvar 

Åsa Falck, G192 1 år kvar 

 

c. tre suppleanter 

Tommy Enman, G202 nyval 1 år 

Per Karlsson, G214 nyval 1 år 

Pontus Hansson, G98 nyval 1 år 

14. Val av 

a. två revisorer 

Valdes: 

Torbjörn Jacobsson, G120 omval 1 år 

Henrik Rosenlund, G102 nyval 1 år 

b. en revisorssuppleant 

Stig Eriksson, G182 nyval 1 år 

15. Val av valberedning 

Valdes Birgitta Malmberg, G104 och Marianne Bergström, G114. 

16. Anmälan om tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

På Gråhundens websida före 30 april. 

 



17. Övriga frågor/information 

Information lämnades om läget för den planerade infartsparkeringen under kraftledningen mellan 

Sandåkravägen och Tyresövägen. Bygglovshandlingar lämnades in i mitten av december. Ett ev. 

byggnadslov kommer troligtvis att överklagas. 

Under diskussionen om årsberättelsen informerade ordförande om det nya avtalet med ComHem 

som tecknats i början av april och kommer att träda i kraft den 1 april 2017.  Sänkt kostnad ca 25.000 kr. 

Beslöts att uppdra åt nya styrelsen att ta fram ett förslag om förbättrad belysning på gångvägar. 

Styrelsen uppmanas ta kontakt med Farsta stadsdelsnämnd för att följa byggplanerna nere vid Hemköp. 

Efterlystes snabb information om inbrott i området. Beslöts försöka få fram mejladresser till 

medlemmarna för att snabbt få ut info. Styrelsen delar ut lapp i brevlådorna med uppmaning att 

meddela sin mejladress. 

Garagegrupp 2 står för fika och korv på städdagen den 16 april kl 13.00. 

18. Stämmans avslutande 

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Stig Eriksson    Pontus Hansson 

 

 

Stefan Nordin, G116   Marianne Bergström, G114 


