	
  

Föreningen Rostorps Egna Hem
Protokoll fört vid årsmötet den 10 mars 2013 i Ringstasalen.
§1. Mötet öppnades
Ordförande Ninni Hyleborg hälsade mötesdeltagarna välkomna.
§2. Parentation.
Ninni Hyleborg läste en dikt för de medlemmar som gått bort under det gångna året och
vi avslutade med en tyst minut.
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
a. Ingemar Steimer valdes som ordförande för mötet.
b. Kent Skoog valdes som sekreterare för mötet.
§4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Nermin Skrgic och Brith Widén valdes som justeringsmän tillika rösträknare.
§5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet godkände att kallelse utlysts i Rostorpsbladet i behörig tid.
§6. Fastställande av dagordning
Dagordningen har publicerats i Rostorpsbadet och fastställdes.
§7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Alla har tagit del av verksamhetsberättelsen i Rostorpsbladet nr 118 som blev utdelat till
alla medlemmar inför årsmötet.
Anders Christensson, kassör, redogjorde för räkenskaperna 2012, årsredovisningen läggs
som bilaga till protokollet.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes av mötet.
§8. Föredragning av revisionsberättelse.
Revisorerna föredrog sin revisionsberättelse och föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10. Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna
Inga förslag från styrelsen och inga motioner inkomna från medlemmarna.

§11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgifte ska vara oförändrat 200 kronor/hushåll.
§12. Fastställande av styrelsearvode
Mötet beslutade att styrelsearvodet ska vara oförändrat 3500 kronor.
§13. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år, varje jämnt årtal
Inget val av ordförande under 2013
§14. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år
Till ledamöter för två år valdes Kent Skoog (omval) och Jon Joines (nyval).
§15. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
Till suppleant för två år valdes Karin Steimer (nyval). Genom fyllnadsval valdes Bodil
Bojer (nyval) till suppleant för ett år.
§16. Val av två revisorer och en suppleant, för en tid av ett år
Till revisorer för ett år valdes Ingemar Steimer (omval) och Sven Nordgren (omval). Till
revisorsuppleant för ett år valdes Mats Weidmar (omval).
§17. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år
Till tre ledamöter till valberedningen för ett år valdes Lotta Söderberg (omval) som
sammankallande, Katrine Bhiladvala (omval) och Rune Karlsson (omval).
§18. Övriga frågor.
a. Trafiken inom området: Det körs för fort, lagstadgad hastighet i omorådet är 30 km/h.
Många av dem som kör för fort är boende i området. Det är också problem med
framkomlighet på Värnanäsgatan eftersom det parkeras på båda sidor av gatan.
Utryckningsfordon och servicefordon har svårt att komma fram.
b. Häckar växer ut över trottoarer, det går inte att mötas. Lägg in en blänkare i
Rostorpsbladet.
c. Vi kan, som goda grannar, prata med varandra om hur vi kan underlätta för varandra i
området. Ska vi bilda en ny trafikgrupp i området?
d. Vinterrenhållning på våra trottoarer. Den renhållningslag som finns gäller från
trettiotalet. Malmö stad är en av få kommuner där fastighetsägaren ska sköta
vinterrenhållning på kommunens mark (gångbanorna)
e. Förslag att bilda grupp om fiber i området: Jon Joines (sammankallande), Nermin
Skrgic, Martin Landgren, Björn Bang
f. Förslag att bilda trafikgrupp: Boo Nilsson (sammankallande), Brith Widén, Elin
Andersson? (Dalhemsgatan 14)
g. Avgående styrelseledamöter Anders Christensson, Ingela Steij Stålbrand och Lina
Löfmark avtackades med paket.

h. Ingemar Steimer tackade alla för bra deltagande och bra diskussioner
§19. Mötet avslutades
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