
Flasselnötens
Sa mfä | I ishetsfö re n i n g

Protokoll fört vid
Hassel nötens Samfällighetsförenings

Årsstämma den 7 maj 2015

Närvarande: Linda Nyström, Tina Eriksson, Susanne Buss, Thomas Persson, Siv Lavdas, Ann-
Christine Norrström, Urban Norrström, Bengt Nygren, Kalle Olebro, Lena Bom-
ler, Maria Bryhn, Linda Hallbom, Elisabeth Einemo, Patrick Brusell ,  Barbro
Weberg, Håkan Persson och Johan Tysklind.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Linda Nyström.

2. Val av ordförande för stämman
Stämman valde Linda Nyström ti l l  stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Tina Eriksson t i l lstämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Siv Lavdas och Patrick Brusell t i l l  stämmans justeringsmän och rösträknare.

5. Styrelsens och revisorernas berättelse
Ordföranden informerade om det gångna räkenskapsårets aktiviteter. Styrelsen arbete har
under 2014 framförallt handlat om uppföljning av snöröjning, gatusopning, byten av vat-
tenmätare hos ett fåtal hushåll  samt planering av gemensamma städdagar med bostads-
rättsföreningen. lnternrevision utfördes av Thomas Persson vilket sker 1 gång per år.

6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stäm m an bevi ljad e en h äl I igt styrelsen a nsva rsfri h et.

7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga inkomna.

8. Ersättning till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att ersättningti l l  styrelsen och revisorn i  l ikhet med t idigare år utgår i
form av en gemensam årl ig middag.



9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Tina Eriksson föredrog utdelat förslag (som också f inns på Samfäll ighetens hemsida) t i l l  ut-
gifts- och inkomststat samt budget för 2015. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman
att samfällighetsavgiften för 20L5 blir 3 000 kr/andel. Därutöver kommer kostnaden för vat-
ten- och avlopp, som debiteras separat och har fakturerats ut i  mars månad. Stämman beslöt
också att underskottet från 2014 på 89 589 kr förs över till 2015 års räkenskaper. Underskot-
tet beror främst på ökade vattenavgifterfrån Nacka Kommun.

Stämman godkände styrelsens förslag t i l l  utgifts- och inkomststat, budget samt debiterings-
längd.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Stämman valde
- t i l l  ordinarie ledamot, nyval på två år (t i l l  årsmötet 2017)

Linda Hal lbom, t i l l  ordförande på 1år
- t i l l  ordinarie ledamot, omval på två år (t i l l  årsmötet 2017)

Tina Eriksson
- t i l l  suppleanter

Lena Bomler, omval på ett år (t i l l  årsmötet 2016)
Håkan Persson, omval på ett år( i i l l  årsmötet 2016)

Kvarstårt i l l  årsmötet 2016: Barbro Weberg, Kalle Olebro och Susanne Buss samtl iga ledamö-
ter.

11. Valav revisor och revisorssuppleant
Stämman valde Thomas Persson t i l l  revisor.

t2.  Val t i l lvalberedning
Stämman valde Siv Lavdas, Patr ick Brusel l  och El isabeth Einemo t i l l  valberedning.

13. övriga frågor
1) Med anledning av lägt deltagande vid gemensam städdag har styrelsen inte ordnat någon
städdag för våren 2015. Stämman gav styrelsen i uppdrag att ordna en städdag t i l l  hösten
2015.

2) Styrelsen har under 2014 fattat beslut att köpa in vattenmätare till ett reducerat pris från
Nacka Rör AB. Vattenmätarna f inns i BRF's underhållscentral. Al la medlemmar uppmanas
att kontrollera att vattenmätaren fungerar, genom att spola vatten och se att mätaren rör
sig. Vid fel på vattenmätaren kontaktas styrelsen via samfällighetens mail, för ett byte.
Nacka Rör AB utfc ir  bytena.

L4. Plats där stämmoprotokollet hålls tilleäncligt
stämmoprotokol let  kommer att  hål las t i l lgängl igt  på samfäl l ighetens hemsida

fuyt4y,h.a-ifgl4_q-t-q1.se) samt distribueras til l medlemmarnas brevlådor.

Stämmans avslutande
ordföranden forklarade stämman avslutad och tackade alla närvarande fcir visat intresse.
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