Protokoll från Hantverkarens höststämma 2007
Den 26 november kl 19.00 hade Hantverkarens samfällighet höststämma i Ribbybergsskolans
matsal.
Punkter från dagordningen:
1. Under mötet så närvarade 32 stycken röstberättigade medlemmar.
2. Jan-Olow Ungh valdes till ordförande för stämman.
3. Katarina Dannelind valdes till sekreterare för stämman.
4. Nils Modig och Göran Sonmark valdes till justeringsmän för stämman.
5. Kallelse till stämman har skett på ett behörigt sätt.
6. Stämman tog beslut om att 6 stycken ej förhandsanmälda frågor skulle tas upp:
1. Snöröjning blev sen vid vinterns första dag, mycket berodde på det enorma
snökaoset, men vår nya snöröjare är väldigt mån om att göra ett bra jobb hos oss.
Området har sedan länge ett beslut om att ej använda salt, utan endast grus. Styrelsen
vet ej idag vart nyckeln är till bommen vid Rätskivegränd, men skall undersöka
saken.
2. En skrivelse, som är gjord utav Staffan Ekroth och Jan-Olow Ungh är skickad till
banverket med kommentarer om buller från Nynäsbanan. Då svar ej har inkommit
kommer en påminnelse att sändas.
3. Namnlista över alla boende i området önskas av flera boende. Eftersom vissa motsatt
sig detta måste först kontakt tas med de boende. Styrelsen kommer att undersöka om
detta kan göras av grändombuden.
4. Styrelseordförande har haft kontakt med JVAB, angående återställandet av områden,
som har blivit påverkade av vattenledningsarbetet. Ärendet är inte avslutat och
synpunkter är bland annat framförda på de ojämna gräsytorna samt det oljegrus, som
nu är den nya beläggningen på cykelvägen längs pendeltågsspåret.
5. Valberedningen har haft problem med att finna boende i området, som vill vara
aktiva medlemmar för olika styrelseuppdrag. Valberedningen har en uppfattning att
det är enklare att värva ledamöter än suppleanter och föreslår därför att suppleant
posterna i vår styrelse tas bort samt en höjning av arvodet görs för att locka mer
aktiva medlemmar till styrelseposterna. Ledarmöter sitter under en 2 års period,
medan suppleanter sitter under en 1 års period.
6. Styrelsen har en förfrågan till stämman om att kunna hyra ut parkeringsplatser (vid
mån av plats) till utomstående för en annan avgift, än den som är gällande idag.
Stämman godkänner förslaget och styrelsen.
7. Ingen förändring av styrelsearvoden för sektion 1.
8. Balans- och resultaträkning för sektion 1 fastställdes.

9. Ingen förändring av styrelsearvoden för sektion 2.
10. Balans- och resultaträkning för sektion 2 fastställdes.
11. Val av nya styrelseledamöter:
Ordförande
Jan-Olow Ungh
ledamot
Katarina Dannelind
ledamot
Sievert Carlsson
suppleant
Annika Glanshed
suppleant
Fredrik Bauermeister
revisor
Benny Westerberg
revisor
Lilian Andersson
revisorsuppleant
Börje Karlsson
valberedning
Conny Thuresson, Catherine Lindgren och Agneta Öberg
12. Det finns 3 stycken inkomna motioner till stämman.
1. Staffan Ekeroth, motion nr 1 (angående kompostanläggningen), får avslag.
Kommunen har beslutat att anläggningen skall upphöra.
2. Staffan Ekeroth, motion nr 2 (angående skötsel och underhåll av gemensamma
anläggningar), får avslag. Förslag under stämman är att samla alla grändombud och
via dessa förmedla info och peppa inför gemensamma event (städdagar och
körningen av gräsklipparen på gemensamma området). Styrelsen skall efter bästa
förmåga ta hänsyn till de så kallade ”gamla arbetsområdesindelningarna”. Styrelsen
skall även sammanställa en informationspärm för nyinflyttade.
3. Staffan Ekeroth, motion nr 3 (angående gemensam byggnadsställning), får avslag.
Styrelsen kan via Hantverksbladet vidareförmedla info om eventuella bra
erbjudanden från olika företag som kan hyra ut hjälpmedel till oss boende i området.
13. Stämmoprotokollet kommer att delas ut till Hantverkarens medlemmar.
Mötesordförande:

Mötessekreterare:

___________________________
Jan-Olow Ungh

___________________________
Katarina Dannelind

Protokollet justeras av:

___________________________
Nils Modig

___________________________
Göran Sonmark

