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Protokoll liirt vid Gladö kvarns Fastighetsägarefiirenings årsmöte

Tid:

Tisdag den22 april2014, kl 18.30
Plats: Folkets Hus" Huddinge Centrum

t.

Årsmötets öppnande
F'öreningens ordförande Jenny Malmdn hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
årsrnötet öppnat. Det var 125 st närvarande medlemmar, varav 1 l8 st röstberättigade.

2.

Val av ordförande för mötet
Martin Felldin valdes till rnötets ordförande.

3.

Val av sekreterare för mötet
Sara Nilsson valdes

till

sekreterare ftir mötet.

4.

Val av justeringsmän
Lotta Hansell och .Tohanna F'lodman valdes till.lusteringsmän.

5.

Fråga om kallelse behörigen skett
Medlemrnarna har rnottagit kallelse till årsmöte i den ordning stadgarna föreskriver.

6.

Verksamhetsberättelse för 2013
Malmen redogjorde rnuntligt ftjr den skriftliga verksamhetsberättelsen och resultatoch balansräkningen som bifogades i kallelsen till årsmötet. Jenny nämnde även att enligt
inbrottsstatistik från Polisen har vi inte haft något inbrott i Gladö kvarn annat än i
förråd/garage/pumphus samt stöld fiån bil/tornt under 2013.
Jenr-ry

7.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes av mötet.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas forslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.

9.

Fråga om arvoden
Oförändrade arvoden ftir 2014. vilka godkändes av mötet.

for 2014 och fastställande av årsavgift
Budget för 2014 godkändes. En oförändrad årsavgift, 300 kr, fastställdes.

10. Budget
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11. Val
Föllande ledamöter valdes av årsmötet:

Ordförande I år
I-edarnot flr 2 är (kassör)
Ledamot f,or I år (sekr)
Ledamot för 2 är
Ledamot ftr 2 år
Snppleant för 2 är
Revisorssuppleant för 2

är

.Ienny Mahndn (ornval)

Mia Boströrn (omval)
Johanna Flodman (fyllnadsval)
Johan Lindquist (omval)
Pelle .Iohansson (nyval)
Johan Weywadt (omval)

Camilla Johansson (nyval)

Valberedning för 1 år (samrnank) Vakant
Valberedning för I år
Vakant
Valberedning för 1 år
Vakant
201 3-års

valberedning och årsmötet kunde inte välja en ny valberedr-rin g för 2014 pga brist

på intresse.
12.

Motioner och skrivelser
Inga motioner eller skrivelser har inkommit. Styrelsen föreslår stadgeändringar som
bifogades i kallelsen till årsmötet. Årsmötet godkände de nya stadgarna. De r-rya stadgarna
är nu gällande då de har godkänts på två årsmöten.

13.

Avslutning
Mötets ordförande Martin Felldin tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade
mötet avslutat. Övriga frågor behandlas enligt dagordning efter årsrnötets avslutning.

14.

Övriga frågor
Varftir renovera befintlig byggnad på festplatsen? Kan vi inte bygga en ny, större
föreningslokal sorn kan nyttjas till nier? Ett annat förslag var även att man kanske kan få tag
i en begagnad valstuga till ett bra pris. Styrelsen har också tänkt på alternativt en l'relt ny
föreningslokal. men resonerat om att det är ett för stort och dyrt projekt i dagsläget med
bygglovskrav mln. Vi tar hand om det akuta problernet i första hand, renoverar halva delen
och lägger nytt tak på hela byggnaden.
Ett I'orslag från medlen"r var att skicka ut ett sms med förfrågan om vem/vilka som kan tänka
sig att ställa upp som valberedning. Att använda Grannsarnverkans lista på mobilkontakter.
Denna kontaktlista ska i ft)rsta hand användas ft)r just Grannsamverkansärenden. men kan
eventuellt användas för annat vid enstaka tillftillen.
När hålls årets simskola?
Vi har en ny simskolelärare i år som i första hand ska föreslå datum och tider.
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Huddinge naj 2014
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