
Kopparvägens	  samfällighetsförening	  
	  
Protokoll	  ordinarie	  årsmöte,	  15	  nov	  2012	  
	  

1. Mötesformalia	  
	  
Ordförande	  Hélène	  Rödin	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  stämman	  
öppnad.	  Röstlängden	  för	  mötets	  deltagare	  kontrollerades	  och	  ansågs	  
stämma.	  
	  

2. Stämmans	  behöriga	  utlysande	  
	  
Det	  konstaterades	  att	  stämman	  utlysts	  enligt	  gällande	  regelverk.	  
	  

3. Fastställande	  av	  dagordning	  
	  
Dagordningen	  fastställdes	  
	  

4. Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  
	  
Lena	  Forsmark	  valdes	  till	  ordförande	  för	  stämman.	  
	  

5. Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman	  
	  
Sara	  Vive	  utsågs	  till	  sekreterare	  för	  stämman	  
	  

6. Val	  av	  två	  justeringsmän,	  rösträknare	  
	  
Marianne	  Öhrn,	  kpv	  194	  samt	  Hélène	  Rödin,	  kpv	  150,	  valdes	  till	  
justeringsmän	  till	  stämman.	  
	  

7. Verksamhetsberättelse	  
	  
Verksamhetsberättelsen	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

8. Revisionsberättelse	  
	  
Kassör	  Andreas	  Neuman	  gick	  kortfattat	  igenom	  ekonomin	  med	  de	  
kostnader	  och	  inkomster	  som	  flyttas	  till	  nästa	  år	  (utgift	  för	  lekpark,	  samt	  
inkomst	  för	  elavgifter	  garage).	  	  Revisor	  Leif	  Bengtsson	  gick	  igenom	  
revisionsberättelsen	  för	  verksamhetsåret	  2011/2012.	  Alla	  årsavgifter	  har	  
kommit	  in	  under	  året,	  men	  deltagandet	  på	  städdagar	  är	  lågt	  och	  möjlighet	  
att	  driva	  in	  vite	  för	  uteblivet	  deltagande	  är	  svårt.	  Revisorn	  godkände	  
bokföringen	  och	  föreslog	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
	  

9. Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  från	  styrelsen	  
	  
Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet.	  
	  



10. Fastställande	  av	  ersättning	  till	  styrelse,	  revisorer	  och	  
grannsamverkan	  
	  
Oförändrad	  ersättning	  till	  förtroendevalda	  2012/2013	  
	  

11. Framställningar	  från	  styrelsen	  
	  
Bifall	  för	  styrelsens	  motion	  om	  att	  ersätta	  fiberansvarig	  under	  2013	  med	  
ersättningen	  för	  förtroendevalda	  samt	  att	  lyfta	  in	  arbetet	  med	  
grannsamverkan	  i	  styrelsearbetet.	  Detta	  för	  att	  bibehålla	  antalet	  
ersättningar/år	  och	  på	  så	  sätt	  spara	  pengar.	  
	  

12. Motioner	  från	  medlemmar	  
	  
Inga	  motioner	  har	  inkommit.	  
	  

13. Verksamhetsplan	  för	  verksamhetsåret	  2012/2013	  
	  
Stämman	  fattade	  beslut	  om	  att	  planen	  antas.	  
	  

14. Fastställande	  av	  årsavgift	  och	  tidpunkt	  för	  dess	  erläggande	  
	  
Kassör	  Andreas	  Neuman	  informerade	  om	  att	  årsavgiften	  för	  2013	  
kommer	  betalas	  två	  gånger	  per	  år	  och	  ligga	  på	  3400	  kr	  per	  
betalningstillfälle.	  Dessa	  skall	  betalas	  senast	  28	  februari	  samt	  i	  31	  augusti.	  
Denna	  årsavgift	  fastställdes	  av	  stämman.	  
	  

15. Fastställande	  av	  debiteringslängd	  för	  verksamhetsåret	  2012/2013	  
	  
Debiteringslängden	  gick	  igenom.	  En	  ändring	  har	  inkommit	  från	  den	  
debiteringslängd	  som	  skickades	  ut	  med	  kallelsen.	  	  Den	  vilande	  lagfarten	  
på	  kpv	  174	  har	  nu	  gått	  igenom	  och	  är	  inte	  längre	  vilande	  sedan	  1/10	  
2012.	  Denna	  ändring	  lästes	  upp	  och	  debiteringslängden	  kunde	  
godkännas.	  
	  

16. 	  Fastställande	  av	  kostnadsbudget	  för	  verksamhetsåret	  2012/2013	  
	  
Andreas	  Neuman	  redovisade	  förslaget	  till	  budget.	  På	  inkomstsidan	  är	  den	  
förhöjda	  samfällighetsavgiften	  att	  notera	  pga	  installation	  och	  
abonnemang	  av	  fiber.	  	  Avbetalningen	  på	  lånet	  för	  grävning	  av	  fiber	  
startade	  i	  oktober	  2012	  och	  vi	  kommer	  betala	  ca	  750	  000	  under	  2013.	  
Abonnemangskostnaden	  ligger	  inräknat	  i	  denna	  kostnad,	  och	  Transit	  
beräknar	  att	  installationen	  skall	  vara	  klar	  i	  juli	  2013.	  Arbetet	  med	  att	  
rusta	  upp	  lekparkerna	  fortsätter	  och	  lekparken	  i	  zon	  5	  står	  på	  tur	  för	  
renovering	  2013	  vilket	  syns	  på	  kostnadssidan.	  Stämman	  godkände	  och	  
fastställde	  kostnadsbudgeten.	  
	  

	  



17. Val	  av	  styrelse	  för	  kommande	  verksamhetsår	  
	  
Ordförande	  (1	  år)	  –	  Sara	  Vive	  	  
Kassör	  (1	  år)	  –	  Andreas	  Neuman	  	  
Ledamot	  –	  Lena	  Forsmark	  (1	  år	  kvar)	  
Ledamot	  –	  Thomas	  Berndt	  	  (1	  år	  kvar)	  
Ledamot	  	  –	  Malin	  Forsberg-‐Helgesson	  (nyval	  2	  år)	  
Suppleant	  	  –	  Gunnel	  Allard	  (nyval	  2	  år)	  
Suppleant	  –	  Daniel	  Söderholm	  (nyval	  2	  år)	  
	  
Valberedningens	  förslag	  antogs.	  

	  
18. 	  Val	  av	  revisor	  och	  revisorssuppleant	  

	  
Leif	  Bengtsson	  återvaldes	  till	  revisor	  och	  Patryk	  Trautman	  omvaldes	  till	  
revisorssuppleant	  

	  
19. 	  Val	  av	  ledamöter	  till	  valberedning,	  varav	  en	  utses	  till	  

sammankallande	  
	  
zon	  1:	  Sayhan	  Tezel	  
zon	  2:	  vakant	  
zon	  3:	  Mats	  Jansson	  (sammankallande)	  
zon	  4:	  vakant	  
zon	  5:	  Linus	  Vive	  
zon	  6:	  Jonas	  Persson	  
zon	  7:	  vakant	  

	  
20. 	  Övriga	  frågor	  

	  
Inga	  övriga	  frågor	  inkom.	  

	  
21. Meddelande	  av	  plats	  där	  stämmoprotokollet	  hålls	  tillgängligt	  

	  
Stämmoprotokollet	  kommer	  att	  skickas	  ut	  i	  brevlådorna	  samt	  även	  finns	  
tillgängligt	  på	  hemsidan,	  senast	  två	  veckor	  efter	  stämmans	  avslutande.	  
	  

22. 	  Stämmans	  avslutande	  
	  
Ordförande	  tackade	  för	  mötet	  och	  förklarade	  stämman	  avslutad.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Sara	  Vive	   	   	   Hélène	  Rödin	  	   	   Marianne	  Öhrn	  
Sekreterare	   	   	   Justeringsman	   	   Justeringsman	  
	  
	  


