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PROTOKOLL 

Föreningsstämma Mästersångarens samfällighetsförening 

2018-03-25 kl 15.00 I Föreningslokalen. 
 

1.Val av ordföranden för stämman 
Stämman valde David Alton som ordförande för stämman. 

2. Val av sekreterare för stämman 
David Alton valde Gustav Halling som sekreterare för stämman. 

3. Val av två (2) justeringsmän 
Stämman valde 2 justeringsmän, Kaj Cadenius , samt Patric Augustsson. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Stämman ansåg enhetligt att stämman hade utlysts korrekt. 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser 
Styrelsen gick igenom en sammanfattning utav berättelserna. 

Styrelsen delgav mer detaljerad information om elräkningen som ökat pga en felläsning hos vattenfall. 

Då berättelserna har varit utskickade via mail så fanns inga fler frågor. 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade helhetligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

7. Motioner/propositioner 
Inga motioner eller propositioner. 

 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat med debiteringslängd och avsättning till 

underhåll- och förnyelsefond samt förslag till disposition av denna 
Styrelsen gick igenom den i korta drag vad den innebär och vad vi förslår för att balansera den och vad 

för eventuella kostnader vi som samfällighet tar höjd för som tex. Lagning av läckor eller andra 

oförutsedda händelser. 

Inga förändringar har gjorts från föregående år och stämman godkände balanseringen från 

underhållsfonden. 

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens förslag presenterades av David Alton och godkändes utav stämman. 

Nya ledamöter som valdes är Gurli Schön samt Hasmet Yalap. 

Till suppleanter valdes Anne Catherine “Anki” Thunvall samt Fatma Yildiz. 
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10. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant 
Stämman valde Michael Westerberg och Mikael Nylander till revisorer. 

Till revisorssuppleant valdes Kaj Cadenius. 

11. Val av valberedning 
Stämman valde Anne-Marie Martin och Maria Andersson. 

12. Övriga frågor 
Se diskussions och röstningsagenda nedan. 

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Styrelsen meddelade att stämmoprotokollet kommer vara tillgänligt på hemsidan, 

www.mastersangaren.se samt skickas ut via e-mail till medlemmarna. 

  

http://www.mastersangaren.se/
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Diskussions och röstningsagenda 

1. Medlemslista 

Antal röstberättigade medlemmar närvarande var 19st, ingen inlämnad fullmakt. 

 

2. Styrelsens sammansättning 

Emil Starck fortsätter som ordförande. 

Tidigare sekreterare David Alton övergår till kassör. 

Tidigare vice ordförande Gustav Halling övergår till sekreterare. 

Nyvalda ledamöter tilldelas uppgifter vid nästa styrelsemöte 2018-04-10. 

 

Mats Rosvall, David Zevallos, Luke Hurst samt Christer Larsson avgår. 

 

3. Övriga frågor 

Under stämman diskuterades det om en utegrupp och klippning av gräsmattorna inom 

samfälligheten. 

Stämman kom fram till att styrelsens nya ledamöter visar stort intresse för detta och kommer ha 

det som en uppgift under året. 

 

Emil Starck informerade om att det är viktigt att han kontaktas om någon får syn eller tro sig ha 

anledning att tro att det finns råttor i deras hus så det kan förmedlas vidare till anticimex. 

 

Styrelsen tar på sig att lägga ut styrelsens mötestider på hemsidan så medlemmar vet när de kan 

kontakta oss för att diskutera saker som behöver beslut. 

 

Stämmoordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman kl 15.53. 

 

Vid protokollet 

 

………………………………………………………. 

Gustav Halling 

 

Justeras:       Justeras 

 

……………………………………………………….    ………………………………………………………. 

Kaj Cadenius       Patric Augustsson 
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Deltagarlista vid föreningsstämman 2018-03-25 

Barytonvägen 7 

Barytonvägen 13 

Barytonvägen 25 

Barytonvägen 29 

Barytonvägen 53 

Barytonvägen 45 

Barytonvägen 47 

Barytonvägen 55 

Barytonvägen 59 

Barytonvägen 67 

Barytonvägen 69 

Barytonvägen 73 

Barytonvägen 75 

Barytonvägen 77 

Barytonvägen 79 


