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När: 2013 03 12 kl 19.
Var: Humlebacken 4 (mötet flyttat från Vistabergs förskola).
Närvarande: 17 av 28 hushåll (se Bilaga 1 Röstlängd)

1. Stämmans öppnande
Samfällighetens ordförande Erik Winterbacke öppnade stämman kl. 19.20 och hälsade alla
välkomna. På grund av problem med att komma in i Vistabergs förskola hölls stämman
hemma hos familjen Lif på Humlebacken 4.

2. Val av ordförande för stämman
Peter Hagelin valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Thomas Zaring valdes till sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän
Anders Cedérus och Olof Wijnbladh valdes till justeringsmän.

5. Kontroll av röstlängd, närvaro och fullmakter
Ordföranden Peter Hagelin gick igenom röstlängden. 17 av samfällighetens 28 hushåll var
närvarande. Inga fullmakter var anmälda.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser
Samfällighetens ordförande Erik Winterbacke gick igenom Förvaltningsberättelse samt Året i
korthet.

Mehmet Kulbay läste upp Revisionsberättelsen.

Båda dokument finns tillgängliga på samfällighetens webbplats www.humlen.se

7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Tre motioner hade inkommit inför årsmötet.
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Fartgupp mellan Humlebacken 58 och nedre soprummet, Johan Olofson
Förslagsställaren vill köpa in och montera ett tvådelat fartgupp mellan Humlebacken 58 och
det nedre soprummet. Syftet är att få ned bilarnas hastighet men samtidigt inte försvåra
framkomligheten för cyklister, barnvagnar m.fl. Kostnaden bedöms till ca 3 000 kr.

På frågan om stämman kan godkänna motionen röstade 11 Ja, 0 Nej samt 6 nedlagda röster.

Stämman godkände motionen.

Lekplatsbelysning, Erik Winterbacke
För att öka säkerheten och tryggheten vill förslagställaren att belysning sätts upp för
lekplatsen. Kostnaden tas ur föreningens driftsbudget men utan att belasta övriga
budgetposter. Dvs. medel som inte används till t.ex. snöröjning kan istället investeras i
lekplatsbelysning.

Efter en diskussion om förslagets tänkbara kostnad valde ordföranden att genomföra
omröstningen i två steg.

På frågan om stämman vill att belysning ska uppföras kring lekplatsen röstade 12 Ja, 3 Nej
samt 2 nedlagda röster.

Därefter röstade stämman om hur förslag om maxbelopp ska hanteras. På frågan om
styrelsen ska ta fram förslag på lösningar med vidhängande kostnader att presentera vid en
extra stämma röstade 10 Ja, 6 Nej samt 1 nedlagd röst. På frågan om styrelsen ska ges
mandat att utifrån ett visst maxbelopp gå vidare med frågan röstade 6 Ja, 10 Nej samt
1 nedlagd röst.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram konkreta alternativ med tillhörande kostnad att
presentera vid en extra stämma innan halvårsskiftet.

Komplettering av lekplatsen, Thomas Zaring
Förslagsställaren ser ett behov av att komplettera lekplatsen med en enklare lekstuga,
rutschkana, lekställning eller liknande. Kostnadsramen var satt till 20 000 kr.

Efter en diskussion om bl.a. vilka lagar och regler som styr en lekanordnings utformning
valde ordförande en omröstning i två steg.

På frågan om stämman kan ge styrelsen mandat att gå vidare med frågan röstade 0 Ja, 9 Nej
och 8 nedlagda röster. På frågan om styrelsen får i uppdrag att ta fram konkreta förslag på
utformning av anordning och presentera detta/dessa vid en extra stämma innan
halvårsskiftet röstade 10 Ja, 2 Nej samt 5 nedlagda röster.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram konkreta alternativ med tillhörande kostnad att
presentera vid en extra stämma innan halvårsskiftet.
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9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman godkände ersättning till styrelse och revisorer i enlighet med förslag till budget för
2013.

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd
Styrelsens kassör Sara Ekström gick igenom förslag till budget för 2013. En stor skillnad mot
tidigare år är att kostnader för fjärrvärme och vatten numera direktfaktureras det enskilda
hushållet. En ny kostnad för året är förpackningsinsamling (ca 10 000 kr). Kostnaden för Telia
har tredubblats för att stämma överens med avtal (numera ca 70 000 kr/år). Den felaktiga
kostnaden har påpekats för Telia så att vi fortsättningsvis debiteras rätt kostnad. Angående
retroaktiv betalning pågår samtal med Telia. Posten Fonderingar innefattar planerade och
förväntade kostnader för underhåll och drift av samfällighetens anläggningar så som garage,
skog, lekplats och övriga ytor.

Sammanfattningsvis ger budgeten ett planerat underskott på 14 200 kr som balanseras mot
tidigare års vinster. En konsekvens av budgeten är att månadsavgiften till samfälligheten
ligger kvar på 750 kr/månad.

Styrelsen kommer under kommande år att se över hur tillgängliga medel kan placeras för
bättre avkastning.

Bokslut för 2012 samt budget för 2013 finns tillgängliga på samfällighetens webbplats
www.humlen.se

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Olof Wijnbladh och Sofia Nilsson presenterade valberedningen förslag till styrelse för
verksamhetsåret 2013/14:

Ledamot Mona Lif Nyval 2 år
Ledamot Tomas Zaring Omval 2 år
Ledamot Sara Ekström 1 år kvar
Ledamot Johan Olofsson 1 år kvar
Ledamot Peter Hagelin 1 år kvar

Suppleant Lars Eriksson Omval 1 år
Suppleant Sebastian Rojas Nyval 1 år

Som ordförande föreslogs Johan Olofsson.

Stämman godkände valberedningens förslag.
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12. Val av revisorer och suppleanter
Valberedningens förslag till revisorer och suppleanter för verksamhetsåret 2013/14:

Revisor Göran Hammarson Omval 1 år
Revisor Maria Johansson Nyval 1 år
Revisorsuppleant Linda Glännstam Nyval 1 år

Stämman godkände valberedningens förslag.

13. Fråga om val av valberedning
Till ny valberedning valdes Malin Löfqvist och Ola Östergren.

14. Övriga frågor

Fel debitering från Telia
Telia debiterar inte enligt avtal utan för lite, ungefär en tredjedel mot vad avtalet anger att vi
ska betala. Problemet har tagits upp med Telia som ska återkomma. Dels handlar det om att
Telia ska debitera rätt från och med nu, dels att i samtal med Telia komma fram till hur
tidigare debitering ska hanteras.

Sopsorteringen
Sedan i höstas har vi sopkärl för metall och plastförpackningar. Den senare används flitigt.
Styrelsen kommer utvärdera de nya sopkärlen under våren men som det ser ut idag blir de
kvar tills vidare, ev. med ett större kärl för plastförpackningar.

Ordningen på punkterna i dagordningen
En synpunkt kom upp om inte punkten 10, Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat
samt debiteringslängd, borde komma innan punkten om att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Ordningen anges i samfällighetens stadgar. Styrelsen tar med sig frågan.

Presentation om samfällighetens betalningsmodell samt diskussionerna med Minol
Erik Winterbacke visade en presentation som redogjorde för samfällighetens
betalningsmodell. Han gick bl.a. igenom hur och när hushållen ska faktureras, vilka
schablonbeloppen är under 2013, när Minol läser av hushållens mätare m.m.

Minol är det företag som läser av mätarna. Detta gör de en gång per kvartal. De har vid flera
tillfällen varit sena att skicka ut fakturor – även när det bara ska gå ut en faktura på
schablonbelopp samt avgiften till samfälligheten. Styrelsen har en löpande dialog med Minol
om när och hur faktureringen ska ske, hur olika mätresultat ska hanteras m.m.
Förhoppningen är dialogen med Minol ska leda till att problem som förekommit löser sig och
inte uppkommer på nytt. Om problemen fortsätter kommer styrelsen se på andra lösningar.

Presentationen finns att läsa på samfällighetens webbplats www.humlen.se
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15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokoll samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på samfällighetens
webbplats ca en vecka efter årsmötet.

16. Stämmans stängande
Ordförande stängde stämman kl. 21.34.

Vid protokollet

________________________________

Thomas Zaring

Protokollet justeras

________________________________ ________________________________

Anders Cedérus Olof Wijnbladh

Bilaga
1. Röstlängd
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