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Protokoll fört vid årsstämma Tidlösa samfällighetsförening 9 mars 2014 

 

Närvarande: 21 fastigheter 

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande Anders Blomqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns liksom kallelse till detta styrelsemöte 

 

§3 Val av ordförande för stämman 

Anders Blomqvist väljs till ordförande 

 

§4 Val av sekreterare för stämman 

Henk Martijn väljs till sekreterare 

 

§5 Val av justeringsmän för stämman 

Som justeringsmän väljs: 

Terese Petterson, T44 

 Stefan Lindblom V26 

 

§6 Fullmakter 

0 st. inkomna 

 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen godkänns 

 

§8 Revisorernas årsberättelse 

Björn Schwab revisionsberättelsen läses upp. 

Revisionsberättelsen godkänns. 

 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Godkänns 

 

§10 Motioner till stämman 

Ingen 

 

§11 Ersättning till styrelse och revisorer 

Godkänns.  

 

§12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 

debiteringslängd för 2014 

Godkänns 

 

Gångväg: inga åtgärder eller utgifter är planerat, alla grannar är i första 

hand själv ansvariga. 

 

Förslag inför städdagen: de som bor mot gångvägen koncentrerar sig på 

städning där. 
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§13 Val av styrelseordförande 

Stefan Lindblom V26 väljs till styrelseordförande 

 

§14/§15 Val av styrelseledamöter och ersättare 

Katarina Timåker, T36 

Annie Olofsson, T42 

Gabi Gürzel, V33  

Ralf Zipp, V51 

Henk Martijn, T7  

Susanne Kristensen, T52 

Väljs in som styrelseledamöter / ersättare 

 

§16 Val av revisorer 

Björn Schwab, V74 och 

 Jörgen Boström, V47 

väljs som revisorer 

 

§17 Val av valberedning 

Tomas Tymark T24 och 

Sigge Fanslau T32 

Väljs  

  

§18 TV-anläggningen 

 Ska plockas ned, det handlar om antennmasten, fiber på vissa fasader 

och förstärkare. 

Förslagsviss läggs en instruktion upp på hemsidan. 

Nedplockningen av anläggningen kommer att göras på städdagen 

 

§19 Ändring i stadgarna. 

 Uppdaterade stadgarna ska läggas upp på hemsidan 

 

§20 Övriga frågor. 

Vårstädning blir lördag 26 april. 

 

 Förslag att styrelsen ska titta på avlopp, gemenskaplig rensning? Finns 

det någon ”brunn” expert mellan medlemmarna? 

 

Grannsamverkan, det finns ingen frivilliga. Just nu har Polisen bara 

Anders Blomqvists namn. 

 

Farthinder: det är kommunens ansvar och det är de som föreslog antal 

farthinder och platsen. 

Styrelsen har missat ett farthinder / blomlåda på Vattenmora. Står 

bakom / bredvid EL-huset. 

 

Bullerplankan vid Breddenvägen är kommunens ansvar. Folk som 

handlar på Honda City testar på vägen och dra på på första raksträckan. 

 

Kommunen kan tillhandahålla färg till bullerplanken. 

 

§21 Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 

www.tidlosa.se  
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§22 Avtackning av avgående styrelseledamöter 

Tackat! 

 

§23 Årsstämmans avslutande 

Ordförande Anders förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet  Justeras Justeras 

 

 

 

 

Henk Martijn Terese Petterson Stefan Lindblom 

 


