
 
 

 

 

Protokoll fört vid Gladökvarns Fastighetsägareförenings årsmöte  

  

Tid: torsdag 21 april 2016, klockan 18.30 

Plats: Folkets hus Huddinge, Huddinge Centrum 

 

102 personer närvarade. Två fullmakter inlämnades. 

 

1. Årsmötet öppnades 

Föreningens ordförande Jenny Malmén hälsade medlemmarna välkomna. 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Jenny Malmén valdes till mötets ordförande. 

 

3. Val av sekreterare för mötet 

Johanna Flodman valdes till sekreterare för mötet. 

 

4. Val av justeringsmän 

Mia Boström och Anna Sundberg valdes till justeringsmän. 

 

5. Frågan om kallelse behörigen skett 

Medlemmarna har mottagit kallelse till årsmöte i den ordning stadgarna föreskriver. 

 

6. Verksamhetsberättelse för 2015 

Jenny Malmén redogjorde muntligt för den skriftliga verksamhetsberättelsen och 

resultat- och balansräkningen som bifogades i kallelsen till årsmötet.  

 

7. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse godkändes av mötet. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2015. 

12. Motioner och skrivelser 

Det har inte inkommit några motioner. 

Proposition om sammanslagning av Fiskeföreningen och Fastighetsägareföreningen: 

Jenny gick igenom propositionen om avslutande av Fiskeföreningen, vilken antogs av 

medlemmarna redan under Fiskeföreningens årsmöte. 

 

  



 
 

 

 

9. Fråga om arvoden 

Förslag på höjda arvoden för styrelsen presenterades, medlemmarna godkände de 

ändrade arvodena för styrelsen 2016. 

Nya arvoden; 

 

 Arvode 2016 

Ordförande (1 person) 5000 kronor 

Kassör, sekreterare (2 personer) 4000 kronor 

Ledamot, suppleant (6 personer) 1500 kronor 

Revisor, revisorsuppleant (2 personer) 300 kronor 

Valberedning (3 personer) 300 kronor 

Dammvakt (1 person) 1500 kronor 

Tillsynsperson (2 personer) 1500 kronor 

Totalt 28000 kronor 

(OBS: Förändrad total jämfört med kallelsen!) 

Utöver arvoden utfaller 150 kr/ protokollfört möte, vilket är oförändrat sedan 2015. 

 

10. Budget för 2016 och fastställande av årsavgift 

Budget för 2016 godkändes efter en budgetjustering. 

Justering jämfört med kallelsen:  

Arvoden styrelsen, budgeterat 19.500 ändrades till 22.000 vilket gör att budgeterat 

resultat ändrades till -20.600 kronor (från -18.100). 

Oförändrad årsavgift, 300 kr, fastställdes. 

 

11. Val 

Följande ledamöter valdes av årsmötet: 

Ordförande 1 år   Anna Sundberg (nyval) 

Ledamot för 2 år (kassör)   Anette Jonasson (nyval) 

Ledamot för 1 år (fyllnadsval) Mia Boström (nyval) 

Ledamot för 2 år  Bror Öberg (nyval) 

Ledamot för 2 år  Johan Weywadt (nyval) 

Suppleant för 2 år  vakant 

Dammvakt för 1 år  Johan Weywadt (omval) 

Fisketillsynsperson  Pär Larsson (omval) 

Revisorsuppleant för 2 år vakant 

 

Valberedning för 1 år (sammankallande) vakant 

Valberedning för 1 år vakant 

Valberedning för 1 år vakant 

 

  



 
 

 

 

Fiskeföreningen kommer under 2016 behöva en styrelse för att kunna genomföra 

fusionen med Fastighetsägareföreningen, medlemmarna valde samma ordförande, 

kassör och sekreterare som valdes till Fastighetsägareföreningen. 

 

13. Avslutning 

Mötets ordförande Jenny Malmén tackade medlemmarna för visat intresse och 

förklarade mötet avslutat. Övriga frågor behandlas enligt dagordning efter årsmötets 

avslutning.  

 

14.  Övriga frågor 

Grannsamverkansskyltar har försvunnit vid infarten till Lidavägen och längre upp på 

Lidavägen. Nya skyltar behöver sättas upp. 

 

Jenny uppskattas för ett jättebra arbete av medlemmarna. 

 

När kommer busstrafiken igång i området under helger? 

Förmodligen dröjer det några år, kontakta kommunen för mer exakt svar. 

 

Kommer Jenny Malmén kvarstå som webmaster?  

Jenny svarar nej, inte på sikt, men så länge det behövs. 

 

Kan du Jenny tänka dig att ingå i valberedningen? 

Jenny svarar att hon tackar för förtroendet, men att hon inte antar sig detta uppdrag. 

 

 

 

Huddinge maj 2016 

 

Vid protokollet   Mötesordförande 

 

 

 

Johanna Flodman, sekr. Fastighet Jenny Malmén 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Mia Boström   Anna Sundberg 


