
VILTPASSETSSAMFALLIGHETSFORENING 

Protokoll 

Ordinarie foreningsstamma 2021-04-29 klockan 19.00 utanfor Matsalen Tumba gymnasium, 

Utbildningsvagen 2, pga restriktioner. 

Foljande fastigheter var narvarande: 

RAdjursvagen: 65, 77, 87, 93, 103, 115, 125, 165, 167, 177 

Genom fullmakt: 57, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 111, 155, 161, 169, 171, 173, 211, 221, 245 

Behandlade fr5gor 

1 Motets oppnande och val av ordforande 

Serife Bezgin onskade alla valkomna 

Stamman valde Lennart Ohlin till ordforande for stamman 

2 Val av sekreterare 

Stamman valde Serife Bezgin som sekreterare 

3 Val av justeringsman 

Stamnnan valde Alexsandra Norelius och Per Bengtsson till justerare. 

3a Fragan om stamman blivit behorigt utlyst 

Kenneth Ahs redogjorde f6r att kallelser sattes upp p5 anslagstavlor den 2 mars och 5ven 

delades ut i alla brevI5dor samma dag, sannt kontrollerat att kallelsen fanns p5 hemsidan 

Stamman ansAgs ha blivit behorigt utlyst. 

3bJustering av rostlangd 

Det var 10 medlemmar personligen representerade och 17 medlemmar genom fullnnakt. 

Totalt 27 roster fanns representerade. 

4 Styrelsens och revisorernas berattelser 

Den fullstandiga redovisningen har funnits till medlemmarnas forfogande p5 foreningens hemsida. 

Ingen hade ytterligare fr5gor. 

Revisor Linus Tolke hade en onskan att styrelsen bor bli battre p5 att dokumentera styrelse mOten 

som gars, men hade inga allvarliga anmarkningar p5 Arsredovisningen. 

St5mman lade darmed 5rsredovisningen till handlingarna 

4a Faststallande av balans- och resultatrakning 

St5mman faststallde enhalligt balans och resultatrakningen. 

5 Fr5gan om ansvarsfrihet for styrelsen 



Stamman beviljade enhalligt styrelsen ansvarsfrihet for det gangna ret. 

6 Framstallningar fran styrelsen eller motioner fr5n medlemmarna 

Motion fran Lennart Ohlin angdende laddnings platser for fordon. Efter omrostning bifoll stdmman 
motiondrens yrkanden: 

• I syfte att uppfOra laddningsuttag och mojliggora laddning av fordon inom samfdlligheten, utreda 
samtliga forutsattningar for hur dessa skalluppfOras, utformas, bekostas samt administreras. 

• Framlagga derma utredning samt eventuellt forslag till beslut senast 2021-10-30 

• Publicera utredningen pa foreningens webbplats www.viltpasset.se  

7 Ersattning till styrelse och revisorer. 

Stamman beslot enhalligt att ersattningen till styrelsen ska hojas fran 72000kr till 75000kr och 

revisor/ revisorssuppleant f5r 1500 kr efter fardigstalld revisionsberattelse, och att valberedningen 

skulle fa 1000kr/person. 

8 Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 

Stamman beslot enhalligt att fasts15 styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt 

debiteringslangd. 

9 Val av styrelse och suppleanter, stdmman antog enhalligt valberedningens forslag: 

• Ledamot Erica Kordelius, RV 115, 2 dr (omval) 

• Ledamot Ninos Toma, RV 133, 2 dr (nyval) 

• Suppleant Lars Johansson, I dr (nyval) 

• Stippleant Niklas Nord, RV 177, 1 dr (omval) 

(Ledamoterna Serife Bezgin, Mats Soderhdll & Dariusz Tokarczyk är valda for 2 dr pa stdmman 2020 

10 Val av revisorer och revisor-suppleant 

Stamman atervalde enhalligt Linus Tolke (RV125) till revisor for en period av ett ar. 

Stamman valde enhalligt Niklas Schwalbe (RV173) till revisorsuppleant for en period av ett 5r (omval) 

11 Val av valberedning 

Lennart Ohlin papekade att valberedningen maste lagga ansenligt tid pa sitt uppdrag och foreslog 

darfor en ersattning om 1000 kr /person till valberedningen. 

Stamman beslutade enhalligt att bifalla forslaget. 

Lennart Ohlin (RV77) och Kenneth Ahs (RV79) 5tervaldes enhalligt for en period av ett 5r. 

12 Ovriga fr5gor: 



lexsan a Norelius 

Det hade inte inkommit ovriga fr5gor men Erica Kordelius fick ordet och berattade att sopsorteringen 

och nedskrapningen i omradet var ett stort problem. Hon ska leta efter battre bilder p5 vad som far 

kastas och vart dem ska kastas som ska sattas upp pa Ara soprunn. Det diskuterades ocks5 om 

Staddagen som vi brukar ha 2ggr om aret men inte kunnat ha pga corona, men Kenneth Ahs ska 

aterkomma med ett datum for STADDAGEN. 

13 Plats dar stammoprotokollet Wailes tillgangligt 

Stammoprotokollet kommer publiceras pa foreningens hemsida, viltpasset.se  inom tv5 veckor 

Datum 	  

Serife Bezginc5 

Lennart hl in 	 Per Bengtsson 
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