Årsmöte 2014

Protokoll från Årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
2014-05-14 i Ringparksstugan. Tid: 19.00
Närvarande:

58 st enligt separat bilaga.

1.

Mötets öppnande - Eva Nisser öppnar mötet.

2.

Val av ordförande för mötet - Eva Nisser valdes.

3.

Val av sekreterare för mötet - Thomas Dahlgren valdes.

4.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare - Birgitta Sjöstrand och Kaj Siik valdes.

5.

Fråga om mötet är behörigen utlyst - Stämman svarade ja.

6.

Fastställande av föredragningslista - Denna fastställdes med ett tillägg enligt 19f.

7.

Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt vinstdisposition Eva Nisser och Anders Öhman föredrog dessa.

8.

Föredragning av revisionsberättelse - Margareta Ström Hubendick drog denna.

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition - Stämman fastställde denna
enligt kassör Anders Öhmans förslag.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Stämman svarade ja.

11.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen - Antalet fastställdes till 10 st.

12.

Val av ordförande för en tid av ett år - Eva Nisser valdes.

13.

Val av vice ordförande för en tid av ett år - Anders Öhman valdes.

14.

Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år - Följande ledamöter valdes:
Omval:
Lars Browaldh
Thomas Dahlgren
Kristina Groth Zabell
Johan Hafström
Lars Johansson
Nina Stenbom

15.

Nyval:
Marie Eneqvist
Lars Stål

Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år:
Till revisorer valdes Margareta Ström Hubendick (SK) och Christer Käck
Till revisorssuppleant valdes Karl Elmstedt
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16.

Fastställande av avgift för nästa kalenderår : Fastslogs till 350 kr (oförändrad)

17.

Val av valberedning för en tid av två år:
Till valberedning valdes:
Anna Maria Eiderbrant Uhrström (SK)
Annika Elmstedt
Maria Hemmingsson
Torbjörn Rusck
Björn Zabell

18.

Redogörelse av inkomna motioner - Inga inkomna motioner.

19.

Övriga frågor
a) Skuruparken - EN redogjorde för ärendet. Se separat bilaga.
b) Medlemsenkäten - Johan Hafström redogjorde för enkäten. Se separat bilaga.
c) Hastighetsmätning och Grannsamverkan - Brian Kylén redogjorde för hastighetsmätning på
Saltsjöbadsvägen. Väldigt många kör för fort och vid en skarp mätning skulle många
trafikanter troligtvis förlora körkortet. Brian Kylén ville få stämmobeslut på frågan om
stämman var positiv till skarpa mätningar, men eftersom förslaget inte varit med i kallelsen
beslöts att stämman inte kunde fatta beslut. Stämman beslöt av samma skäl att inte heller ta
upp Brian Kyléns önskemål om att Grannsamverkan ska ingå i SDF:s verksamhet, varför
Grannsamverkans status som separat verksamhet är oförändrad.
d) Nya Slussen - EN berättade om styrelsens arbete. Styrelsen arbetar för att bevaka/minimera
restiden till och från Stockholm samt för att inte fastighetspriserna skall sjunka pga.
ombyggnaden. Styrelsen tar ingen ställning beträffande den arkitektoniska utformningen av
Slussen.
e) Engagemang i SDF - EN betonade vikten av att fler medlemmar engagerar sig i föreningen.
Tex. behöver föreningen en ny midsommargeneral.
f) Utdelning av medlemsbladen diskuterades. Inget beslöts.

20.

Mötets avslutande - EN avslutar mötet

Vid protokollet
Thomas Dahlgren

Justeras
Birgitta Sjöstrand

Justeras
Kaj Siik

Ordförande
Eva Nisser
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