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Protokoll för vid Gladökvarns årsmöte 

Tid: Torsdag 11 april 2019, klockan 18.30. 

Plats: Folkes i Huddinge centrum. 

Deltagare vid årsstämman: 79 st 

 

1. Årsmötets öppnas. Anna hälsar alla välkomna till årets möte. 

2. Anna valdes till ordförande till årsmötet. 

3. Christine valdes till sekreterare för mötet.  

4. Johan Waywadt och Samuel Lundstedt valdes till justeringsmän för mötet.  

5. Kallelsen har behörigen skett enligt stadgarna. Dock har alla som bor utanför kommunen ej 

erhållit kallelse p.g.a. fel med etikettskrivaren. 

6. Anna Sundberg läser upp verksamhetsberättelse för det gånga året. Stämman beslutar att 

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

7. Anna Sundberg läste upp revisorernas berättelse.  

 Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

8. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

9. En motion/skrivelse har inkommit från ”Gladökvarns Tennisklubb” gällande arrendet 

fastighetsförening har med kommunen. Tennis önskar överta arrendet i egen regi. 

Stämman avslår ärendet. Motionen är bristfällig. Frågan behöver utredas vidare.  

10. Budget för det nya året och fastställande av årsavgift.  

Budget för det nya året gicks igenom.  Förslag på en höjning av medlemsavgiften från 

300kr till 400kr pga ökade kostnader. Stämman godkände att medlemsavgiften höjs med 

100kr och fastställde medlemsavgiften till 400kr. Stämman framförde även önskemål om 

att det vid utskick av sommarhäftet ska bifogas ett inbetalningskort och att en text om vad 

som ingår i medlemskapet ska lyftas fram. Stämman önskar även mer information om 

medlemskapet via hemsidan. Fastighetsägare som hyr ut i andra hand bör även informera 

sina hyresgäster om föreningen och medlemskapet. Det ska även vara möjligt att vara 

stödmedlem. 

11. Val av Valda 

 Ordförande för 1 år (omval) Anna Sundberg 

Ledamot för 1 år (kassör) Annette Jonasson   

Ledamot för 1 år (Sekreterare) Christine Coinberg  

 Ledamot för 1 år Samuel Lundstedt   

Ledamot för 1 år Katarina Danoff 

Ledamot för 1 år Johan Weywadt  

 Suppleant för 1 år Lisa Arnell 

Dammvakt för 1 år Johan Weywadt 

Fisketillsynsperson Pär Larsson 

 Revisor  Camilla Andersson 

 Revisorsuppleant för 2 år Vakant  

 Valberedning för 1 år (sammankallande) Vakant   

Valberedning för 1 år Vakant   
Valberedning för 1 år Vakant   
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12. Simskola. Förslag att flytta fram denna 1 vecka. Även bjuda in andra barn mot avgift. 

Gladö barn går först. Stämman godkänner förslagen och föreslår att barn utanför Gladö 

betalar en avgift på 500kr för deltagande i simskolan. 

 

13. VA uppdatering/anförande från VA gruppen. Thomas Dahl presenterade vad som hänt 

sedan det kommit till fastighetsägarnas kännedom att VA-taxorna höjts mer än tidigare 

utlovat samt informerade om att en ny VA-lag även är på gång. Stämman informerades 

även om att Centrum för rättvisa visat intresse att ta sig an fallet. Kommunen har hållit 

ett informationsmöte och lovat att återkomma med ny dag/tid för möte vilket ännu ej 

blivit genomfört. Information i VA-frågan anslås regelbundet på vår hemsida.  

  

 

14. Övriga frågor 

Det finns flera olika grupper i Gladökvarn, trivsel, köp o sälj, Gladö framtidsgrupp, VA-

grupp m,m. Stämman önskar att information om alla olika grupper som finns ska anslås på 

hemsidan och vara länkade. Det finns även önskemål om att kunna prenumerera på 

nyhetsbrev. 

  

Stämman beslöt att festplatsen ska rustas med nytt trädäck runt stugor m.m. Innan någon 

upprustning sker ska arrendeavtalen vi har med kommunen gås igenom.  

Fastighetsägare som hyr ut i andra hand behöver påminnas om ansvar för egen 

sopbehållare. Idag lämnas många sopsäckar bredvid den allmänna miljöstationen Nybovik. 

 

En del avstyckningar har skett i området och nya tomtnummer har tillkommit. Stämman 

gav föreningen i uppdrag att begära ut dessa från Lantmäteriet så att vårt fastighetsregister 

hålls aktuellt. 

 

Något beslut kring frågan om föreningen skulle bekosta ev. advokatkostnader togs aldrig 

 

 

15. Stämman avslutas och beslutar att kommunen kontaktas för begäran om nytt 

informationsmöte. 

  

Justeras 

Johan Weywadt Samuel Lundstedt  

  

 

 


