
Protokoll fort vid arsstamma for Ribe samfallighetsfdrening. 

Tid: 27 november 2013 i Kista kyrka 

1. Sittande ordforanden Bertil Norlander halsade 26 rostberattigade och narvarande 
hushallen valkomna. 

2. Dagordningen faststalldes. 
3. Rdstlangden faststalldes (en rost per hushill). 
4. Borje Wahlgren valdes till ordforande for stamman och Lotta Gravenius valdes till 

sekreterare. 
5. Till att justera protokollet valdes Carin Johansson och Fadi Bargot. 
6. Stamman befanns utiyst i iaga tid. 

7. Fdrvaltningsberattelse: Borje W laste rubrik for rubrik 
• Kerstin Haldosen fragade om skadedjuren. Bertil N redogjorde for Anticimex 

insatser vad galler tatningar, kabeldragningar m m. Leif Aslund undrade 
om fuktighetsskyddet efter Anticimex arbete i grunderna. Protokoll fran 
Anticimex arbete med bilder kan ses pa Ribes hemsida, ribegatan.se 

• Finska skolan; Jan Hagman oroas over kullens tillstand. Den anvands som 
skolgard tillsammans med gronytan bakom garage 107, som ar nertrampad. 
Bertil N kontaktar skolan for att diskutera situationen. 

• Grdnskdtsein: Jan-Erik Holmstrom vill ha battre grdnskdtsel. 
• Forsakringar: Samfalligheten har tillrackiiga ansvarsfdrsakringar. 
• Garagen: -
• Vagarna: Reines kommer att skota snordjningen aven den har vintern. Inget 

svar fr§n dvriga snorojare som kontaktats. 
• Grannsamverkan: -
• Hobbylokalerna: -
• Ledningsnatet:-
• Varmecentralen: -
• Arbetsdagarna:-
• Mataravlasning: Att matarna ar av olika fabrikat betyder inte att de mater 

olika. 
• Ekonomi: Resultatet kr 379 923 fors till underhallsfonden. Asfaltarbetena 

hamnar pa nasta ar, da de inte var klara vid budgetcirets slut. 
• Resultatrakning:-
• Balans:-
• Eget kapital och skulder:-
• Redovisningsprinciper och kommentarer:-
• Fdrdelning med noter:- Kerstin Haldosen undrade over beloppet kr 6000 

for revision i not 12. Pa ett annat stalle star kr 4000. Kr 2000 harror sig 
fran 2013. Not 9 Kassa och bank; Kerstin Haldosen undrade over varfor 
allt "ligger i samma korg" eftersom de inte tacks av bankgarantin, Peter Th 
fdrklarade att tidigare bank inte var fdrdelaktig samt medforde "kndlig" 
bantering. Nu finns ett battre alternativ pa marknaden som kommer att 
overvagas. 

• Resultat- och balansrakningen faststalldes. 



8. Revisionsberatteisen lastes upp och godkandes av stamman. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. En boende emot 
att beviija, varvid rostsiffrorna blev 25 for och 1 mot. 

10. Motioner och styrelsens fdrslag till beslut angaende dessa: 
• Motion 1: Kerstin Haldosens och Leif Aslunds motion rorande 

krypgrunderna avslogs pa styrelsens fdrslag med motivering att det skulle 
bli fdr kostsamt fdr fdreningen med att aniita utomstaende fdr kontroller 
tva ganger per ar. Enligt Anticimex racker det med en "professionell" 
besiktning vart tredje ar i stdrre omfattning. Styrelsen ser som sitt uppdrag 
att sdka nligon i fdreningen som kan ta pa sig att undersdka krypgrunderna 
en gang per ar, framfdrallt vad galler vattenlackage. 

• Motion 2: Mike Katzmans fdrslag om att i en not till resuitatrakningen 
redovisa ersattningen fdr utfdrt arbete i och fdr fdreningen avslogs, bl a 
med hanvisning till PUL (PersonUppgiftsLagen). 

• 
11. Ersattning till styrelse, revisorer och valberedning: Fdrslag fran Jan-Erik Holmstrom 

att hdja arvodena med 10%. Annat fdrslag att hdja enligt index med 2% per ar. 
Fdrslaget om att hdja med 10% vann stammans gillande. 

12. Styrelsens fdrslag till budget fdr nasta verksamhetsar samt underhallsplan: 
Budgeten antogs enhalligt med de justeringar som blir aktuella med aniedning av 
arvodeshdjningarna. 
Underhallsplan: 

• Peter Th redogjorde fdr pianerat underhall. Nya armaturer och ledningar i 
garagen, vilka kostnader fdrdelas dver 2 ar. 

• Offert finns angaende de bodar som annu ej ar renoverade. 
• Utebelysningen behdver fdrstarkas. 
• Omrdde 3's tvattstuga ska fd nya maskiner. 
• Tryckstegringspump installeras i varmecentralen fdr dkad livslangd pa vara 

vattenledningar. 
• Jan-Erik Holmstrdm vill ha dkat anslag fdr grdnskdtsel. 
• Jan Hagman vill ha papperskorgar i omradet. Ombeds motionera om detta 

till nasta arsmdte. 

Underhallsplanen godkandes. 

13. Den ofdrandrade debiteringslangden antogs. 

14. Val av styrelseiedamdter och ersattare: 
• Ordfdrande Bertil Norlander - omval pa 2 ar 
• Ord ledamot Peter Thellenberg - har lar kvar 
• Ord ledamot Josif Opiopiadis - har 1 ar kvar 
• Ord ledamot Lotta Gravenius - fyllnadsval pa 1 ar 
• Ord ledamot Josef Kwiek - omval 2 ar 
• Ersattare Urban Nasgarde - har 1 ar kvar 
• Ersattare Paloma Torlo - har 1 ar kvar 
• Ersattare Gdran Bjuren - omval pa 2 ar 
• Ersattare Lennart Mostrand - nyval 2 ar 
• Ersattare Isabell Valijani - nyval 2 ar 



15. Val av revisorer och ersattare; 
• Zehra Abdurahman omvaldes p3 2 ar. Goran Nilsson har 1 ar kvar. 
• Till ersattare valdes Gunvor Magnusson pa 2 ar. Johan Lindholm 1 ar kvar. 

16. Valberedningen har 1 ar kvar. 

17. dvriga fragor: Framtida reparation av garagen; Kontakt har tagits med 
grannforeningen Arhus, som renoverat sina garage. Samma konsuit ska se over 
vara garage for att avgdra om och vad som behdver atgardas. 

18. Protokollet fran stamman ansISs i vara garage och pa hemsidan 14 dagar efter 
protokolljustering. 

Ordforande for motet: Sekreterare vid motet: 

Borje Wahlgren Lotta Gravenius 

Justeras: 


