
Protokoll från Tordyvelns årsstämma 2019-03-16 

  
§ 1 Stämmans öppnande 
Ordförande Ban Andersson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.  
 
§ 2 Stämmans behöriga utlysande 
Mötet förklarade stämman för behörigt utlyst. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Årsstämman fastställde dagordningen. Väljer att följa tidskriterierna på valberedningens förslag. 
 
§ 4 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes och stämman godkände 5 stycken fullmakter. 
 
§ 5 Val av presidium 
 a) Mötesordförande 
 Sigvard Eriksson valdes till mötesordförande och tackade för förtroendet. 
 
 b) Mötessekreterare 
 Johan Sundvall valdes till mötessekreterare och tackade för förtroendet. 
 
 c) Två justerare/rösträknare 
 Jonny Flink samt Elias Zaki valdes till justerare/rösträknare. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse 2018 
Mötesordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes och 
lades till handlingarna. 
Styckte två, i yttre renhållning och skötsel, stryks. 
 
§ 7 Resultat och balansräkning 2018 
Stämman godkände resultat och balansräkning och lade dessa till handlingarna. 
 
§ 8 Revisionsberättelse 2018 
Revisionsberättelsen upplästes. Stämman beslöt godkänna den samt lade den till 
handlingarna. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018 
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Grannsamverkan 
Inga ytterligare frågor stämman godkände rapporten samt lade den till handlingarna. 
 
§ 11 Behandling av inkomna handlingar/motioner inklusive styrelsens yttrande. 
 
 a) Handlingar från arbetsgruppen inför ordningsregler för garage och 
 parkeringsplatser. 
 Parkeringsgruppen presenterade sitt förslag. 

− Beslut om regler för garage. Stämman godkände parkeringsgruppens förslag. 

− Stämman godkände punkterna 1-4 för regler angående parkeringsplatser. 

− Styrelsen skall kolla med bevakningsbolaget angående problem med avläsning av 
parkeringstillstånd vid snö/is m.m. 

− Stämman beslutar att välja Säkerhetstjänst att utföra parkeringsövervakningen. 

− Stämman beslutar att punkten 5-8 (nybyggnation av parkeringsplatser) inte skall 
genomföras. 

− Stämman beslutar att punkten 9 skall gälla (avser rutiner för införande av 
parkeringskort). 



  
  
 b) Styrelsens yttringar kring handlingarna. 
 - Stämman ger styrelsen mandat att se över hur parkeringstillstånd och 
 gästparkeringstillstånd utlämnas. 
 
§ 12 Förslag från styrelsen. 
  
 a) AÖS 
 - Styrelsen presenterar sina förslag. 
 - Stämman beslutar att antaga styrelsens första förslag (8kbm containrar och tömning 
 varannan vecka, matkärl töms varje vecka). 
 - Stämman gav styrelsen i uppdrag att meddela AÖS att de placerar containrarna bättre 
 efter tömning. 
 b) Vinterhållning samt sommarunderhåll 
 - Stämman gav styrelsen i uppdrag att kontrollera om det går att få med snöröjning i 
 gällande avtal. 
 
§ 13 Förslag till budget inklusive arvoden för verksamhetsåret 2019. 
Stämman godkänner inte styrelsens förslag och beslutar att extra stämma skall ske. 
 
§ 14 
 a) Fastställande av debiteringslängd för 2019-05-01- 2020-04-30. 
 Stämman godkänner inte debiteringslängden. 
 
 b) Beslut om att omgående förklara punkten 14 a för justerad. 
 Utgår. 
 
§ 15 Val av styrelse 
  
 a) ordförande 2 år  Sigvard Eriksson   
 b) ledamöter 2 år   Elias Zaki 
 b) ledamöter 2 år  Jonny Flink 
 c) ledamöter 1 år  Angelica Johansson  
 d) suppleant 1, 1 år  Hans. C Nielsen 
 d) suppleant 2,  1 år  Samar Makdesi 
 e) revisorer 1 år  Lennart Eriksson 
 e) revisorer 1 år  Marti Antilla 
 f) revisorsuppleant 1 år - 
 
Val av valberedning var ej med på dagordningen, men enligt beslut av stämman kommer detta ske 
på extrastämman. 
 
§ 16 Beslut om tid och plats för protokolljustering 
Protokollet skall hållas tillgängligt och justerat hos mötessekreteraren fr.o.m. 2019-03-30. 
Protokollet anslås justerat på kvarterslokalens anslagstavla samt på Tordyvelns hemsida senast 
2019-04-15. 
 
§ 17 Information från styrelsen 
 
 a) Äldermannaförteckning 2018-2019 
 b) Ränteavdrag 2018 
   
§ 18 Frågor från medlemmar 

− Frågan om farthindren tas upp på extrastämman. 

− Se över regler för samfällighetens lokal. 
 



§ 19 Avslutning 
Stämmans mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman för 
avslutad. 
 
 
 
 
 
Johan Sundvall 
Mötesekreterare 
 
 
 
 
       Sigvard Eriksson 
       Mötesordförsande 
 
 
 
 
Jonny Flink      Elias Zaki 
Justerare      Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


