
Protokoll från föreningsstämma i Ekeby Samfällighetsförening *ELebJL
Plats, datum och tid: Kvarterslokalen Ekebyvägen 151, torsdag den 31 mars 2022 kl.19:00

1)    Mötets öppnande
Oi.dförande Peter Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2)   Frågan om stämman utlysts på rätt sätt
Stämman svarade ja. Med reservation från en medlem att underlag uppdaterades på hemsidan efter det att
kallelsen skickats ut. Borde ha noterats på kallelsen, att alla underlag inte var fastställda.

3)    Fastställande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen.

4)    Fastställande av röstlängd
44 hushåll representerade.

5)   Val av ordförande och sekreterare för stämman
Stämman beslutade att välja Peter Lindgren till mötesordförande och Kjell Clintebladh Björk till mötessekreterare.

6)    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mikela Sundqvist (263) och Bertil Tömqvist (109) valdes av stämman till justeringsmän och rösträknare.

7)   Styrelsens verl{samhetsberättelse för 2021
a)   Verksamhetsberättelse
Sekreterare Kjell Clintebladh Björk presenterade styrelsens verksamhetsberättelse.
b)   Balans-och resultatrapport
Kassör Lotta Guttormsson presenterade balans-och resultatrapporten.

8)    Revisorernas revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Christer Klang presenterade revisionsberät[elsen.

9)   Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

10) Framställningar av styrelsen och mationer från medlemmama
a)    lnlämnade mstioner

i)      Lekplatsrencweringgård 3
Stämman godkände enligt motionen och styrelsens tillstyrkande.

ii)    Skapa "lekplatsgrupp" som samordnar alla gårdarnas behov av lekplatsrenovering
Vi vill gärna uppmuntra sådana här initiativ, men när det gäller äskande av pengar vill vi inte förändra
befintlig rutin, där respektive gårdsombud sammanställer behoven per gård, och presenterar det för
styrelsen. En infori'nell grupp som i samverkan med gårdsombuden håller samman planeringen är en
utmärkt id6, men den gruppen kan då inte ha en formell relation direkt till styrelsen, utan får agera via

gårdsombuden. Därför AVSTYRKER vi formellt den här motionen, men uppmuntrar gäma att en informell
grupp bildas.
Stämman godkände enligt styrelsens förslag, att formellt avstyrka motionen.

iii)   Upprustning av boulebana gård s
Stämman godkände enligt motionen och styrelsens tillstyrkande.

iv)   Utbyte av blomlådor/fordonsstopp gård 4
Stämman godkände enligt motionen och styrelsens tillstyrkande.

b)   Framställningar av styrelsen
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Protokoll fi-ån föreningsstämma i Ekeby Samfällighetsförening *E£bjL
i)     lnstallation av laddstationer för bil i våra garage, består avtre delar:

(1)  Uppdatering av vårt anläggningsbeslut att inkludera laddstationer
(2)  lnstallationslösning av laddstationer via Easycharsing
(3)  Uppgradering av elmatningen till våra garage så att fler samtidiga laddningar av bilar stöds

Stämman beslutade -efter en stundtals livlig diskussion -enligt styrelsens förslag, efter
handuppräckning med röstsiffror 29 JA, 5 NEJ,10 avstod från att rösta.

11)  Ersättning till styrelsen och revisorema
Styrelsen föreslog att ersättningen till styrelsen om två basbelopp kvarstår.
Stämman röstade ja till styrelsens förslag.

12) Styrelsens förslag till budset för nästlcommande verksamhetsår samt debiteringslängd.
Budgeten kommer justeras upp med extra kostnader för elabonnemang 63A, ca 120.000 kr på årsbasis (kommer bli
betydligt lägre 2022 eftersom arbetet inte kommer bli klart fiirrän tidigast under hösten). Stämman godkände
budgetförlaget för 2022, med det tillägget.

13) Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag:

1     Peter Lindgren väljs till styrelseordförande för nästkommande verksamhetsår.
Stämman godkände valberedningens förslag.

14) Val av styrelsemedlemmar och suppleaiiter
Valberedn ingens förslag:

I     Lotta Guttormsson omväljs på ett år som kassör.
I      LarsÅsbergomväljs på två årsom ledamot.
I     Kjell clintebfadh Björk kvarstår ett årsom ledamot enligt 2021 års stämma.
•      Nils wiberg kvarstår ett år som ledamot enligt 2021 års stämma.
•      Henrik Hederfors (187) nyväljs på två år som ledamot.
•     Robert oidermaa omväljs på två år som suppleant.
1      Patricio Alex salinas omväljs på två årsom suppleant.

Stämman godkände valberedningens förslag.

15) Val av revisorer
Valberedningensförslag:

I     Christer Klang omväljs på två årsom revisor.
1     Agneta Källberg kvarstår ett år som revisor enligt 2021 års stämma.

Stämman godkände valberedningens förslag.

16) Fråga om val av valberedning tillika fastställande av kvartersombud
Stämman röstade för att vi fortsätter enligt gängse norm vilket innebär enl* nedan.
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Protokoll frän föreningsstämma i Ekeby Samfällighetsförening

Kvartersombud 2022 samt sammankallande för valberedning

Kvarter    Namn                                            Husnr
1                Catharina Arheden                   27
2                Jimmy persson                           61
3                 Johan Kjellin                                 73
4                lnger olausson                           117
5                Lill walkendorffcoleman       143
6                 Kjell Andersson                           185
7                 Britta Karlsson                             159
8                Johnny Knudsen                        211
9                 Annika Bursäter                          235
10            Hans westerberg                    265
11             Jenny öberg                               269 S
S = Sammankallande för valberedningen

17) övriga frågor
I      Kommunens planer på bebyggelse i vårt närområde. Magdalena Riddar harvarit på kommunens infomöte

och informerade om planerna, som ligger ute för samråd precis nu. Eventuella synpunkter ska lämn-as
senast 15 april. Nya bostäder (upp till 50 bostäder, flerbostad/radhus småstadsbebyggelse) mellan 4H och
återvinningsbubblorna. Lars Åsberg informerade också en del från sina möten i kommunen. För mer info,
odi eventuell återkoppring till kommunen: https://www.vallentuna.se/bvffa-booch-milio/ove.rsi.ktsplari-
och-detaliplaner/oversiktsplan/vastra-vallentuna-tatort/_

•      Skrotbilen som står parkerad på gästparkeringen gård 6-7. Ägaren har hämtat saker ur bilen, men verkar

inte vara intresserad av att fma bilen. Kronofogden jobbar på med ärendet.
•      Områdesskylt skadad vid infarten vid 4H-gården. Det ska vi tftta på och åtgärda.

18)  Meddelande om plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida senast 7 dagar efter mötesdagen.

19) Årsstämman avslutas
Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade årsstämman.

f_=___J____i
Peter Lindgren
Mötesordförande

åeriT=T5=
Justerare

D

Kjell Clintebladh Björk

Mötessekreterare

_:---------:-
Mikaela Sundqvist

Justerare
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