Protokoll från Tordyvelns årsstämma 26 mars 2022
§ 1 Stämm ans öppna nde

förkla rar stämm an öppna d.
Ordfö rande Sigvard Eriksson hälsar alla välkom na och
§ 2 Stämmans behöriga utlyses

Möte t förkla rar stämm an behör igt utlyst.
§ 3 Fastställande av dagordning
Stämm an beslut ade att godkä nna dagor dninge n.
§ 4 Regle r/ inform ation för stämman inkl. fullmakter.
till stämm ohand lingarn a.
Reglerna för stämm an redog jordes , enligt utsänd bilaga
§ 5 Val av presidium
a) Mötes ordfö rande
e för förtroe ndet
Sigvard Eriksson valdes till mötes ordför ande och tackad
b) Mötes sekre terare
e för förtroe ndet.
Angelica Johansson valdes till mötes sekret erare och tackad
c) 2 juster are/rö sträkn are
are.
Jerry Söder holm och Elias Zaki valdes till juster are/rö sträkn
§ 6 Fastställande av röstlängd

kter.
Röstlä ngden faststä lldes efter kompl etterin g av 6st fullma
§ 7 Verksamhetsberättelse 2021

else.
Mötes ordför anden föredr og styrelsens verksa mhets berätt
lades till handlingarna.
och
2021
Däref ter godkä ndes verksa mhets berätt elsen för
§ 8 Resultat och balansräkning 2021

dessa till handli ngarna .
Stämm an godkä nde result at och balansräkning och lade
§ 9 Revisionsberättelse för 2021

förslag fanns/ intress e saknades.
Stämm an 2021 kunde inte välja några revisorer, då inga
revisor, vilket inte lyckats .
Stämm an uppdr og åt styrels en att försök a anlita extern
Därför saknas revisio nsberä ttelse.
året 2021
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhets

till beslut.
Mötes ordför ande lämna de ordet fritt och bad om förslag
Inga förslag inkom , därför kunde inga beslut fattas.
Stämm an beslut ade därför att lämna frågan .
ens yttran de
§ 11 Behandling av inkomna motio ner inklusive styrels
a) Byte av golvmatta i kvarterslokalen
Stämm an beslut ade enligt styrelsens förslag:
arbete utföre s enligt offert
att
uppdra ga åt Ottoss ons golv att utföra arbete t
att
att

kostna den 77 250 kr inkl. moms belast ar fonde n

b) Kabel TV, bordlagt från stämman 2021

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:
att nuvarande avtal med ComHem/Tele2 förlängs automatiskt
§ 12 Förslag från styrelsen

a) Kvarterslokalen - utlåning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:
att kvarterslokalen stängs för utlåning under följande tider
-från och med vecka 51 till och med vecka 1
-från och med vecka 25 till och med vecka 33
att förslaget tillämpas från och med 1 maj 2022
Kvarterslokalen - utlåningsregler

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:
att medlem är bara lagfarna ägare till fastigheten
att hyresgäster inte kan låna kvarterslokalen
att inneboende i fastigheten inte kan låna kvarterslokalen
av för
att medlem (=lagfaren ägare) som bryter mot ordningsreglerna stängs
att
att
att
att

fortsatt lån av kvartersloken
enligt tilläggsyrkande gäller avstängningen tillsvidare.
ovanstående tillägg tillämpas från och med 2022-04-01
vid behov skall legitimation uppvisas (lagfarna ägare)
förklara paragrafen omgående justerad

b) Amortering av lån

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att en amortering på 1 500 000 sker vid nästa villkorsändring 220901
att betalningen sker från fondkon tot
c) Trädbeskärning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att antaga offerten från trädakuten
att kostnaden 62 000 kr inkl. moms belastar fonden
d) Garage, belysning, vinkelhus

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag
att byte m.m. sker av armatu r enligt förslag/ offert från HSB
att kostnaden 66 000 kr inkl. moms belastar fonden
e) Parkeringsregler

Stämman beslutade
gskort
att låta parkerings reglerna vara kvar som de är idag och inte tillåta parkerin
för lastbilsregistrerade fordon
f)

Parkeringsrutor målas

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att antaga Skanskas offert
att arbete genomförs i samråd med Skanska
att

kostnaden 43 750 kr belastar fonden

(beräknad kostnad inkl. moms 175 markeringa r x 250 kr)
enligt tilläggsyrkande även måla de 7 husvagnsplatserna
att
§ 13 Förslag till budget inkl. arvoden för verksamhetsåret 2022 - 2023

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 14 Fastställande av debiteringslängd

a) Fastställande av debiteringslängd för 2022-05-0 1- 2023-04-30
Debiteringslängden för 2022-05-01 - 2023-04-30 har av styrelsen upprättats och varit
framlagd på stämman 2022-03-26 . Debiteringslängden har tillsammans med övriga
stämmohan dlingar varit utlämnade till alla medlemma r i god tid innan stämman.
Stämman godkänner debiteringslängden med följande ändringar:
att summan för utdebitering en ändras till 6 038 376kr
att summan för årsavgiften för medlemma rna justeras till att vara :
hustyp
hustyp

GN = 33 528
N = 31 728

GK=36540
K = 34128
V= 36 840
Justerad debiteringslängd bifogas originalprot okoll.
b) Beslut om att omgående förklara punkten 14 a för justerad
Stämman beslutar att omgående förklara punkten 14 a för justerad.
hustyp
hustyp
hustyp

Ordförande yrkade på 15 minuters adjungering av mötet, vilket stämman biföll.
Stämman beslöt att återuppta förhandlingarna.
12.35 beslutar hela styrelsen (ordförande, ledamöter och suppleanter) att omgående ställa
sina platser till förfogande eftersom inte stämman lämnat styrelsen ansvarsfrihet.
§ 15 Val

Då ingen valberednin g fanns, finns inga förslag till styrelse, revisorer och valberednin g
Ordförande lämnade ordet fritt och bad om förslag. Inga förslag inkom.
Stämman beslutade att lämna punkten 15.
§ 16 Beslut om tid och plats för protokolljustering

Justerat protokoll hålls tillgängligt hos protokollsse kreteraren fr.o.m . 2022-04-09 .
(Enligt stadgarna §20; skall protokoll justeras inom 2 veckor från stämman. Protokollet
anslås därefter på kvarterslokalens anslagstavla och på hemsidan.)
§ 17 Information

Information en utgick.
§ 18 ev. frågor från medlemma rna

Medlem undrade vad det innebär att styrelse inte har valts?
Mötesordfö rande redovisar vad det innebär om man inte har någon styrelse. Dvs att
syssloman ska förordnas och innebörden av sysslomannaskap .

Därefter yrkade medlemmar att dagordningens punkt 10 och 15 återupptas.
Mötesordföran de frågade stämman om det är deras mening att punkt 10 och 15 åter skall
behandlas.
Stämman beslutade att punkt 10 och 15 åter skall återupptas.
Beträffande punkten 10 beslöt stämman nu att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beträffande punkten 15 lämnade ordföranden ordet fritt för nominering.
Elias Zaki föreslog Elias Zaki som ordförande.
Från stämman framfördes följande förslag till ledamöter:
Gabriel Lahdo
Viktoria Zaki
Raimo Kaihlavirta
Från stämman framfördes följande förslag till suppleanter:
Heidur Unnarsdottir
Stämman beslutade att välja ordförande, ledamöter och suppleant enligt lämnat förslag.
(Eftersom valen är fyllnadsval väljs samtliga på 1 år).
§ 19 Avslutning

Mötesordföran den avslutar mötet 13.00
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J ötesordförande Sigvard Eriksson

Justerare Elias Zaki

