
MAZURKANS	SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	

Årsmöte	2016-04-28	
 

Protokoll             

1. Camilla Halén hälsade närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.  
Angående dagordningen så godkändes följande ändringar: 
-Flytta 12a i dagordningen till 7c eftersom detta rör ett förslag från styrelsen. 
-Baka in punkt 11 under punkt 8 
-För punkt 4 lägger vi till att justeringsmän även är rösträknare 
I övrigt förväg utdelat förslag till dagordning godkändes. 

2. Stämman ansågs vara i behörig ordning utlyst. 

3. Till ordförande för dagens stämma valdes Roberto Gonzalo och till sekreterare Cecilia Holm. 
Detta möte är ett årsmöte och ej ett diskussionsmöte 

4. Till justeringsmän för dagens protokoll och rösträknare valdes Torill Kvilten och Helena 
Johansson. 

5. Styrelsens Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelser föredrogs. 
Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes. 
Inga anmärkningar från revisorer fanns mot föreningens räkenskaper. 

6. Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

7. Styrelsens förslag och inkomna motioner 

a. Styrelsens förslag på stadgeändring.  
Styrelsens yrkande på ändrade stadgar bifalles av stämman. 

b. Motion avseende parkeringsregler med införande av parkeringsförbud. 
Motionsinlämnaren, Madelene Sten-Lundblad Spelmansvägen 10, var inte 
närvarande på stämman. 
Årsstämman instämde med styrelsens yrkande och avslog motionen. 

c. Förslag angående riktlinjer och uppförandekod för parkering inom Mazurkans 
Samfällighet. 
Årsstämman instämde med styrelsens yrkande och godkände förslaget.  

8. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd föredrogs av kassören.  
Budget och Debiteringslängd för 2016 godkändes av stämman. 
Avgiften för parhusen blir 580 kr/kvartal och för radhusen 1750 kr/kvartal. 
Ersättning till styrelsen beslöts vara densamma som tidigare år. 
Vill man ha kopia på balansrapport och budget finns det hos Paulina på Polonäsvägen 1. 



9. Val av styrelse. 
När styrelsen konstituerar sig så bestäms vilka ledamöter som sitter på 2 år och vilka som 
sitter på ett år. 
 
Till ordförande valdes:  Camilla Halén, Gånglåtsvägen 38 
 
Övriga ledamöter 
Paulina Borg, Polonäsvägen 1 
Cecilia Holm, Gånglåtsvägen 28 
Athanase Kessaris, Gavottvägen 2 
Peter Estemar, Gånglåtsvägen 16 
Micke Johansson, Gånglåtsvägen 14 
Anna Tönnvik, Gånglåtsvägen 42 

10. Val av revisorer och valberedning. 
 
Revisorer 
Monica Hjelm, Oxdansvägen 3 
Torill Kvilten, Gånglåtsvägen 16 
 
Valberedning 
Uffe Stegius, Gavottvägen 7 
Christoffer Hasselrot, Gånglåtsvägen 10  
Anders Melin, Gånglåtsvägen 20   
Valberedningen återkommer till styrelsen med vem som är sammankallande. 

11. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. Denna punkt flyttades in under punkt 8. 

12. Övriga frågor 
Först redovisades resultatet av parkeringsenkäten där det hittills varit positivt resultat för 
införandet av parkeringsregler 

a. Städning och skötsel av området. 
Madelene Sten-Lundblad har ställt frågan om ansvar för skötsel/städning av 
Mazurkans område andra dagar/månader än just städdagen. 
Stämman uppmanar alla till eget ansvar att hjälpa till att hålla snyggt och plocka upp 
skräp. 
Ytterligare fråga från Gånglåtsvägen 2: ingår grönytan utanför Gånglåtsvägen 2 i 
Mazurkans område eller är det kommunens som ska sköta. Styrelsen tar på sig att 
undersöka detta.  
Vad som är känt hittills är att grönytor utanför Gånglåtsvägen 2 och mellan 
radhuslängorna är kommunens men Samfälligheten har skött dom. 

b. Spelmansvägen farthinder. 
Styrelsen förhandlar med Polketten om de kan godkänna att vi sätter upp farthinder 
på Spelmansvägen. Så fort styrelsen har ett svar så återkommer vi till berörda 
parter. 



c. Björkarna i lekparken.  
Önskemål finns att ta bort björkarna i lekparken som står bredvid gungorna. De 
skräpar ner. Stämman beslutar att de nedre grenarna tas bort för bättre 
framkomlighet. 
Styrelsen beaktar synpunkterna från frågeskrivaren och tar upp detta på nästa 
styrelsemöte. 

d. Höstmöte. 
Synpunkt från Roberto att ha ett höstmöte mer för diskussion än vad årsmötet är. 
Också för genomgång av hur ex.vis allmän städning av lekparken fungerar.  
Mötet är också för information och förberedelse av frågor till nästa årsmöte. 

13. Stämmoprotokoll distribueras via mail och via hemsida. Via papper till de som har önskat 
detta.    

14. Stämmans avslutning. 
Styrelsen tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet:    Årsmötets ordförande: 

___________________   _____________________ 
Cecilia Holm    Roberto Gonzalo 

 

Justeras 

___________________   ________________ 
Torill Kvilten                  Helena Kersmo 

 

 


