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Protokoll fört vid årsmöte för verksamhetsåret 2016 
 
Datum:  2017-03-09  kl 19:00 – ca 21:30 
 
Plats:   Vendelsömalmskolans cafeteria 
 

1. Mötets öppnande.  
Ordf  Peter Möller hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande för mötet 
Peter Möller valdes till ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare 
Ivan Ericson valdes som sekreterare. Gunnar Rapp och Maria Björk valdes som justeringsmän. 

4. Fråga om kallelse till mötet skett enligt föreningens stadgar.   
Mötet förklarade att så hade skett.  

5. Fastställande av röstlängd.   
Mötet fastställde röstlängden. Det var 14 fastigheter representerade.  

6. Fastställande av dagordningen.   
Fråga ställdes varför pkt 12, ”Beslut att lägga ner föreningen” fanns före valberedningens förslag. 
Det beslutades att pkt 12 flyttades till nedanför nr pkt 15.  Mötet fastställde dagordningen.  

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2016.  
Ordföranden frågade om något var oklart i verksamhetsberättelsen. Ingen oklarhet fanns.  

8. Föredragning av ekonomisk berättelse för 2016.  
Ordf  Peter Möller föredrog berättelsen. Mötet fastställde den ekonomiska berättelsen. 

9. Föredragning av revisionsberättelsen.  
Revisor Håkan Possbeck redovisar revisionsberättelsen från den 2017-03-09. Mötet fastställde 
revisionsberättelsen.  

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet fastställde enhälligt att styrelsen får ansvarsfrihet.  

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
Mötet fastställde att antalet ledamöter framöver måste vara minst 5 stycken.  

12. Grannsamverkaninformation 
Anders Melander rapporterade om hur Grannsamverkan har fungerat under året som gått. 
Samarbetet med Polisen har gått utmärkt. Föreningens repr har många gånger under året deltagit i 
att köra ”Grannsamverkanbilen”. Flertalet Kedjan-medlemmar är deltagare och får i e-post eller 
brev månadsvis information från Polisen om brott i området. Mötet tackade för informationen. 
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13. Val av ordförande för ett år. 
Mötet valde Peter Möller till ordförande i 1 år. 

14. Val av övriga ledamöter och suppleanter.  
Mötet fastställde att Ivan Ericson och Stellan Eriksson var valda för ytterligare 1 år. Som nya 
ledamöter på 2 år invaldes Britt Linhardt och Marianne Björk. 

15. Val av revisorer och revisorsuppleant för ett år. 
Håkan Possbeck och Dag Sandell valdes till revisorer. Ilona Büki valdes till revisorsuppleant. 

16. Val av valberedning varav en sammankallande 
Håkan Nyström valdes till sammankallande och att styrelsen under året väljer fram en person för 
valberedningsarbetet. 

17. Förslag och fastställelse av budget för verksamhetsåret 2017. 
Mötet fastställde föreslagen budget för 2017. 

18. Beslut om arvoden till styrelsen för 2017. 
Den sedvanliga ersättningen av 950:- / år för att deltaga i styrelsearbetet, godkändes av mötet. 

19. Medlemsavgiftens storlek. 
Mötet beslutade att medlemsavgiften för nästkommande år skall vara 100 kr per år och fastighet. 

20. Motioner 
Ordföranden hade inkommit med 4 motioner. Se dessa motioner i bifogad bilaga 1. 
1. Ang ändring om vem som kan ordna firmatecknande.  Mötet godkände förändringen.  
2. Ang ändring av, tidpunkt för inlämning av motion till årsmöte. Mötet godkände förändringen. 
3. Ang ändring av, medlemsförteckningen för medlemmarna. Mötet godkände förändringen. 
4. Ang ändring av, när medlemsavgiften skall inbetalas. Mötet godkände förändringen. 

21. Utlåningsverksamheten. 
Gholam Reza Mokhtari, som ansvarar för de flesta av utlåningsmaterialen, redovisade att de 5 
verktygen har varit utlånade tillsammans totalt 7 ggr under året.  

22. Övriga frågor.    
1. Fråga ställdes om städningsdagarna skulle återkomma i år. Många hade framfört kritik eftersom 

kommunen inte riktigt ”hinner med” att hålla området fint från skräp och nedblåsta träd- och 
buskar. Den nya styrelsen får ta upp frågan och försöka återgå till städdag på våren och men att 
det även finns sopcontainers vid Kedjandagen på hösten. 

2. Vem städar ”utmed” Gudöbroleden, var en annan fråga. Det beslutades att styrelsen får ta upp 
den frågan med kommunen. 

3. Det uppstår då och då problem med tomgångskörning. Hur gör man? Polisanmäler? Anmäler till 
styrelsen? Styrelsen tar upp frågan med kommunen. 

23.  Mötets avslutande.  
Ordföranden Peter Möller, tackade för allas intresse och förklarade mötet avslutat.   
 
Vid protokollet 2017-03-18     Godkännes / justeras 
 
 
Ivan Ericson         Peter Möller                             Maria Björk       Gunnar Rapp  
Sekreterare         Ordförande för mötet                    Justeringsmän för mötet  


