
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
Ordinarie föreningsstämma 2022-04-25 klockan 19.00 Matsalen Tumba gymnasium, Utbildningsvägen 2,

Tumba

Deltagare

Medlemmar från följande fastigheter var närvarande

Rådjursvägen: 77, 87, 93, 103, 109, 121, 125, 133, 167, 185, 197, 249

Genom fullmakt

Rådjursvägen: Ingen

Behandlade frågor

1 Mötets öppnande och val av ordförande

Serife önskade alla välkomna

Stämman valde enhälligt Lennart Ohlin (RV77) till ordförande för stämman

2 Val av sekreterare

Stämman valde enhälligt Mats Söderhäll (RV103) som sekreterare

3 Val av justeringsmän

Stämman valde enhälligt Nicolas Dubois (RV249) och Ninos Toma (RV133) till justerare.

3a Frågan om stämman blivit behörigt utlyst

Mats redogjorde för att kallelser sattes upp på anslagstavlor och hemsida den 25-Mars samt

delades ut i brevlådor ca. 10 dagar innan stämman.

Stämman ansågs ha blivit behörigt utlyst.

3b Justering av röstlängd

Det var 12 medlemmar personligen representerade och ingen medlem genom fullmakt.

Totalt fanns 12 röster fanns representerade.

4 Styrelsens och revisorernas berättelser

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på föreningens hemsida sedan 25-Mars.

Mats Söderhäll redogjorde för årsredovisningen i korta drag samt besvarade frågor som inkommit

via e-post.



Revisor Linus Tolke läste upp revisionsberättelsen i korthet.

Ingen hade ytterligare frågor.

Revisor Linus Tolke hade inga allvarliga anmärkningar på årsredovisningen eller styrelsens arbete.

Stämman lade därmed årsredovisningen till handlingarna

4a Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde enhälligt balans och resultaträkningen.

5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Lennart Öhlin läste upp och redogjorde för bakgrunden till motionen som i korthet går ut på att

styrelsen får i uppdrag att utreda praktiska och juridiska möjligheter att möjliggöra laddning av

elfordon. Styrelsen informerade om några konkreta frågeställningar.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla motionen.

7 Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att ersättningen skulle förbli oförändrad 75000 kr för styrelsen, 1500

kr för revisor och 1000 kr för valberedningen.

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Mats redogjorde i korthet vad budgetförslaget innehåller

Stämman beslutade enhälligt att fastslå styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt

debiteringslängd.

9 Val av styrelse och suppleanter

Erica (RV115) avgår p.g.a. flytt från området.

Ninos (RV133) avgår

Serife Bezgin (RV93) omvaldes som ordinarie ledamot för en period av 2 år

Mats Söderhäll (RV103) omvaldes som ordinarie ledamot för en period av 2 år

Dariusz Tokarczyk (RV205) omvaldes som ordinarie ledamot för en period av 1 år

Alexandra Norelius (RV165) valdes som ordinarie ledamot för en period av 1 år

Ivan Duran Vasquez valdes som suppleant för en period av 1 år.

Då ingen ytterligare ville ställa upp förblir en suppleant-plats vakant

10 Val av revisorer och revisor-suppleant



Stämman beslutade enhälligt att välja Linus Tolke (RV125) till revisor för en period av ett år.

Stämman beslutade enhälligt att välja Niklas Schwalbe (RV173) till revisorsuppleant för en period

av ett år.

11 Val av valberedning

Lennart Öhlin (RV77) och Kenneth Åhs (RV79) återvaldes enhälligt till valberedning för en period av

1 år.

12 Övriga frågor

Det diskuterades och informerades om bl.a. nedskräpning, målning av p-rutor, störande träd m.m.

Inga beslut fattades dock.

13 Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer publiceras på föreningens hemsida, viltpasset.se inom två veckor.

Vid protokollet: Justeras:

__________________________ __________________________

Mats Söderhäll Lennart Öhlin
Sekreterare Ordförande

Justeras: Justeras:

__________________________ __________________________

Nicolas Dubois Ninos Toma

Justerare Justerare


