
V I L T P A S S E T S   S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G 

Protokoll 

Allmänt 
Ordinarie föreningsstämma i föreningslokalen, Rådjursvägen 201. 2018-04-11 

Deltagare 

Följande fastigheter var närvarande 

Rådjursvägen: 51, 53, 57, 61, 63, 65, 69, 75, 81,  83, 93, 103, 125, 141, 145, 147, 171, 155, 175, 185, 

191, 197, 205, 217, 221, 249, 253 och 263. 

Genom fullmakt 

Rådjursvägen: 59, 77, 119, 173 

Totalt fanns 32 fastigheter representerade 

Behandlade frågor 

1 Mötets öppnande och val av ordförande 

Serife Bezgin önskade alla välkomna 

Stämman valde Lars Johansson till ordförande 

2 Val av sekreterare 

Stämman valde Sevim Selek som sekreterare 

3 Val av justeringsmän 

Stämman valde Jonatan Ovesson (Rådjursvägen 81) och Helena Heiniluoma (Rådjursvägen 57) till 
justerare. 

3a Frågan om stämman blivit behörigt utlyst 

Stämman ansågs ha blivit behörigt utlyst. 

3b Justering av röstlängd 

Totalt 32 röster fanns representerade. 

4 Styrelsens och revisorernas berättelser 

Mats Söderhäll gick igenom årsredovisningen i korta drag. Den fullständiga redovisningen har 

funnits till medlemmarnas förfogande på föreningens hemsida. 

Revisor Jonatan Ovesson hade inga anmärkningar på årsredovisningen. 



4a Fastställande av balans- och resultaträkning 

Stämman fastställde enhälligt balans och resultaträkningen. 

5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

● Motion rörande att byta ut papperskorgar bifölls enhälligt. 

● Motion rörande att tillsätta en grupp som ska se över stadgarna och presentera ett förslag 

på uppdaterade stadgar bifölls enhälligt. 

Mötet beslutade att Lennart Öhlin och Yakup Selek ska ingå i gruppen. Dom gavs även fria 

händer att ta in fler personer. 

● Proposition om att ändra stadgarna så att föreningen ej behöver driva en 

informationsslinga på kabel-TV-nätet bifölls enhälligt. 

● Proposition om att säga upp nuvarande avtal om kabel-TV med ComHem, och försöka hitta 

en billigare lösning bifölls av en överväldigande majoritet.  

● Proposition om att höja avgiften för extra-parkering till 200kr/mån bifölls med klar 

majoritet. 

● Propositionen om att bygga nya p-platser bifölls med röstetalen 15 för och 11 emot. 

7 Ersättning till styrelse och revisorer 

Stämman beslutade enhälligt att ersättningen till styrelse och revisorer skall vara 74000 kr/år. 

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Stämman beslöt att fastslå styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

9 Val av styrelse och suppleanter 

Till ordinarie ledamöter för en period av två år valdes Mats Söderhäll och Serife Bezgin. 
Johan Gülger hade avsagt sig sin plats i styrelsen innan mötet. 

Till ordinarie ledamot för en period av ett år för att ersätta Johan Gülgur  valdes Sevim Selek. 
Som suppleanter för en tid av ett år valde stämman Ann-Mari Turkia och Robert Barbieri. 

Lars Johansson är sedan förra stämman vald för ytterligare en period. 

10 Val av revisorer och revisor-suppleant 

Stämman valde Linus Tolke till revisor för en period av ett år. 

11 Val av valberedning 

Kenneth Åhs och Lennart Öhlin återvaldes för en period av ett år. 

12 Övriga frågor 

Det framkom synpunkter på snöröjningen. Styrelsen rekommenderade medlemmar att felanmäla 

via t.ex. mail till info@viltpasset.se då ingen anställd finns som kontrollerar snöröjningen varje dag. 

mailto:info@viltpasset.se


Det kom upp förslag om att införa individuella vattenmätare. Styrelsen informerade om att årets 

stämma inte har befogenhet att fatta ett sådant beslut, men välkomnar motioner inför nästa 

stämma. 

13 Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer publiceras på föreningens hemsida, viltpasset.se  

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

__________________________ __________________________ 

Sevim Selek Lars Johansson 
Sekreterare Ordförande 

 

Justeras: Justeras: 

 

__________________________ __________________________ 

Helena Heiniluoma Jonatan Ovesson 

Justerare Justerare 


