Höststämma
Bredängen-Humlekärret delsamfällighetsförening
2017-11-21, kl. 19.00 Lilla lokalen (pingislokalen) vid P2
(Närvarande: Mikael, Peter, Erik, Jörgen, Anna, Niklas, Reine, Louise, Elin, Malin
– tio personer varav fyra ur styrelsen)

1. Ordförande Mikael Barman öppnar stämman.
2. Kallelseåtgärder godkänns.
3. Dagordningen godkänns.
4. Val av ordförande för stämman. Sittande ordförande, Mikael Barman, godkänns.
5. Föregående stämmas protokoll gås igenom (inga beslut vid förra stämman)
6. Två justeringsmän utses: Erik Osmark (Bredängen 13) och Malin Leuchovius
(Bredängen 16).
7. Styrelsens förslag till budget presenteras och godkänns av stämman.
a. I budgeten saknas posten intäkt från Parabolen – SSF har dragit in den
betalningen. Stämman är högst angelägen om att den här frågan blir löst
och att vi får den avtalade ersättningen för 2016 och 2017. Vi är beroende
av de pengarna och är i så fall intresserade av att ha andra hyresgäster. Vi
lägger till den posten igen i budgeten och uppdaterar den.
8. Inga framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna har
inkommit inför stämman.
9. Ordförande för delsamfälligheten väljs om: Mikael Barman. Anna Hedqvist och
Nicklas Ranhög väljs in i styrelsen. Notera – Niklas Ranhög är gift med
delsamfällighetens revisor och därför behöver vi utse en ny revisor under 2018
(inför vårstämman 2019).
10. Lekplatsen vid Bredängen 15 (sandlådelekplatsen). Ordförande berättar
bakgrunden till varför vi vid förra höststämman tog beslut om att ta bort de båda
södra och plana ut kullen vid den ena. Stämman tar dock beslut om att behålla
sandlådelekplatsen tills vidare.
11. Övriga frågor:
Det står en vit bil kvar på vår parkering. Det blir ett uppdrag för styrelsen att ta
hand om, troligtvis har den tillhört en man som bodde här förut.

12. Stämmoprotokollet kommer att sättas upp på informationstavlorna och på
portalen.
13. Ordförande Mikael Barman avslutar stämman.
Vid pennan,
Louise Hulgaard

Justeringsmän
Erik Osmark

Malin Leuchovius

