
 
 

 

 

Protokoll fört vid Gladökvarns Fastighetsägareförenings årsmöte 2017 

  

Tid: onsdag 26 april 2017, 18.30 

Plats: Folkets hus Huddinge, Huddinge Centrum 

 

69 personer närvarade. Två fullmakter inlämnades. 

 

1. Årsmötet öppnades 

Föreningens ordförande Anna Sundberg 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 

Bror Öberg och Christine Coinberg valdes till justeringsmän. 

 

5. Frågan om kallelse behörigen skett 

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

 

6. Verksamhetsberättelse för 2016 

Anna Sundberg redogjorde muntligt för den skriftliga verksamhetsberättelsen som 

bifogades i kallelsen till årsmötet. Stämman beslutade att lägga 

verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Anna Sundberg läste upp revisorns berättelse och den godkändes av stämman. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

9. Motioner och skrivelser 

Under året har det inkommit en motion (motionen kom inte med i utskicket inför 

årsmötet). Under årsmötet diskuterades motionen och stämman beslutade att lämna den 

utan åtgärd. Motionen handlar om lagfartskapning frågan bör drivas av vägföreningen 

eller privatperson. Den som är intresserad av att arbeta vidare med motionen kan 

kontakta Per Halldin. 

 

 

 



 
 

 

9. Budget för 2017 och fastställande av årsavgift 

Styrelsen föreslår att årsavgiften är den samma som föregående år 300 kronor. 

Styrelsen föreslog inga höjda arvoden för verksamhetsåret 2017. Stämman fastställde 

budgeten 2017. 

 

 Arvode 2017 

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 

 

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

 

 

10. Val 

Följande ledamöter valdes av årsmötet: 

Ordförande 1 år   Anna Sundberg (nyval) 

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

Ledamot för 2 år   Johanna Flodman (nyval) 

Ledamot för 2 år (sekreterare) Christine Coinberg (nyval) 

Suppleant för 1 år  Mia Boström (nyval) 

Dammvakt för 1 år  Johan Weywadt (omval) 

Fisketillsynsperson  Pär Larsson (omval) 

Revisor för 1 år  Camilla Andersson (nyval) 

 

Valberedning för 1 år (sammankallande) vakant 

Valberedning för 1 år vakant 

Valberedning för 1 år vakant 

 

  



 
 

 

 

 

11. Båt och bryggor i Gladö Kvarn 

Båt och bryggruppen berättade att de haft möten med Juan Piones Arces under året 

rörande bryggorna som är tänkta att byggas i området. Se utskicket inför årsmötet. 

Stämman kom fram till tre olika förslag som båt-och bryggruppen ska verka för:  

 1. Kommunens krav på fem arrenderade bryggplatser á 20 båtar. 

 2. Överklaga strandskyddet 

 3. Låta det bero och avvaktar och ser vad som händer. 

 

Gruppen informerade att det behövs fler personer som kan bidra med kunskap inom 

olika områden och uppmanade deltagarna att skriva upp sig på två olika 

arbetsområden; 

- Hjälpa till vid planering och arbete med att anskaffa/bygga de fem bryggor som 

kommunen vill se längs Kvarnsjön. Tar del i en ”privat boendeförening för detta 

ändamål”. 

- Hjälpa till med överklagande etc. för att vi ska få behålla vår frihet att placera båtar 

och bryggor i princip såsom seden varit. 

- Är du intresserad att hjälpa till kontakta då gärna någon i båt-bryggruppen, Ulf, Bo 

eller Roger. 

 

 

 

 

12. Avslutning 

Mötets ordförande Jenny Malmén tackade medlemmarna för visat intresse och 

förklarade mötet avslutat. Övriga frågor behandlas enligt dagordning efter årsmötets 

avslutning.  

 

13.  Övriga frågor 

Information om musslorna som finns i Kvarnsjön. Vi behöver värna om de ovanliga 

musslor som finns i sjön, de fyller en viktig funktion för livet i sjön. Ett förslag var att 

hävda fiskerätt för utomstående som vill fiska/fånga musslor. Styrelsen ser över detta. 

 

Har styrelsen överklagat hur dagvattnet hanteras? 

Det har styrelsen gjort. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Huddinge maj 2017 

 

Vid protokollet   Mötesordförande 

 

 

 

Johanna Flodman, sekr. Fastighet Jenny Malmén 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Christine Coinberg   Bror Öberg 

 


