Protokoll från Stensötegången årsmöte 3 April 2012

1. Årsmötets öppnande.
Nuvarande ordförande Johanna Åkesson Fast hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Till ordförande valdes Nils‐Göran Wetterberg och till sekreterare Christina Carleson.
3. Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Åke Hildén.
4. Årsmötet behöriga utlysande.
Årsmötet konstaterades vara behörigt utlyst.
5. Godkännande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen för år 2011.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Redovisning av Resultat och Balansräkning för år 2011 gjordes av vår kassör Kicki Kullman.
Resultat och Balansräkning godkändes.
8. Revisionsberättelsen för år 2011 lästes upp av revisorn Stig Johansson.
Revisionsberättelsen godkändes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt ge ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Inga inkomna motioner.
11. Beslut om arvode till styrelsen och revisor bestämdes i enlighet med föregående års taxa.
12. Budget för år 2012 godkändes med förbehållet att den justeras så den är i balans.
13. Fastställande av uttaxering för år 2012. Taxan fastställdes oförändrad ( 800 kr per andel).
14. Fastställande av debiteringslängd för år 2012. Debiteringslängden godkändes.
15. Val av styrelseledamöter . Följande Styrelseledamöter i tur att avgå och deras ersättare:
Torg 6 Johanna Fast Åkesson ersätts av Anita Hildén
Torg 8 Åke Fagrell ersätts av Daniel Jönsson och Camilla Wallerop
Torg 7 Christer Ringman ersätts av Sven‐ Erik Jansson
Torg 4 Eva Pettersson kvarstår
Torg 3 Fabricio Lancia ersätts av Helga Björkman
Torg 1 Rene Ottosson ersätts av Kerstin Norell

16. Val av revisor och revisorsuppleant.
De två revisorerna Birgitta Rydqvist‐Petterson och Stig Johansson kvarstår. Till
revisorsuppleant valdes Nils‐Göran Wetterberg.
17. Övriga frågor
Grannsamverkan mot inbrott och skadegörelse. Eva Pettersson skickar ut mail ifrån Tyresö
kommuns brottsamordnare till styrelsens nio torgrepresentanter. Dessa skickar i sin tur
informationen vidare till de boende som anmält intresse för sådan informationen. Om du inte
har fått någon information och är intresserad tag då kontakt med din torgrepresentant.
Alby 1:469 detta hus är i dåligt skick och ägaren har åtgärdat bristerna då det gäller
elinstallationer samt lovat att åtgärda bristerna gällande husets fasad. Huset är nu uthyrt,
processen pågår och Tyresö kommun ska genomföra en ny besiktning av huset och då får ägaren
tre månader på sig att åtgärda de angivna felen.
Krusboda fyller i år 40 år och vi hoppas kunna ha en stor och rolig fest. Alla boende på
Stensötegången bör reservera lördagen den 16/6‐2012 för då går festen av stapeln.
På Stensötegångens parkering står nu sju bilar uppställda som inte tillhör de boende och vars
ägare inte vill ha dem. Två av bilarna har fått sina fönsterrutor krossade. Kommunen har nu satt
orange lappar på bilarna och kostnaden att få dessa bortforslade är 2500 kr per bil. Det pågår ett
arbete i ASK att ta fram gemensamma regler och skyltar för att stävja otillåten långtidsparkering i
hela Krusboda så att vi inte endast skyfflar runt problemet i området. Vi beslutade att avvakta till
ASK årsmöte 18/4‐2012 för att se vad de har kommit fram till innan vi går vidare med egna
planer. Det framkom ett förslag att Stensötegången skulle ta fram parkeringstillstånd till de som
har gäster parkerade över natten och till de som har sin bil parkerad där. Detta för att snabbt
kunna identifiera de bilar som är olovligt parkerade på parkeringen. Förslaget lämnades till nästa
styrelse.
Den nya styrelsen ska konstituera sig och alla styrelseledamöter är välkomna hem till Anita
Hildén den 16/4‐2012 klockan 19:00.
18. Ordförande tackade den gamla styrelsen för ett mycket gott arbete. Årsmötet avslutades.
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