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KALLELSE TILL  ORDINARIE  FÖRENINGSSTÄMMA  
     
När: Tisdagen 22 maj 2012 

Tid: Kl 18.30 

Plats

 

: Gemenskapslokalen Villan, Publikvägen 16 i Farstadal. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
3. Val av funktionärer vid stämman 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två justerare tillika rösträknare 

4.  Fråga om kallelse till stämman behörigen skett och godkännande av   
dagordning 

5.  Styrelsens årsredovisning för år 2011 
6.  Revisorernas berättelse 
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 
8.  Disposition av årets resultat enligt balansräkningen 
9.  Revisionsarvode 2012 
10.  Styrelsearvode 2012 
11.  a. Val av styrelseledamöter 3-5 ledamöter, varav en ordförande, på två år 

     I tur att avgå: Dick Sandén, Thomas Nordin och Brita Kvarnström 
 b. Val av styrelsesuppleanter 1-2 ledamöter på ett år 
     I tur att avgå Rikard Halltell samt Sandro Wennberg 

12. Val av 1 revisor samt 1 revisors suppleant, bägge på ett år 
     I tur att avgå Tommy Adriansson samt Hanna Helsing 

13.  Fråga om val av valberedning + sammankallande 
    I tur att avgå Hans Ericson samt Hanna Helsing 

14. Inkomna motioner, skulle vara avlämnade senast under mars månad 
Information kommer att ges om styrelsens agerande i samband med kommunens 
tänkta utnyttjande av förskoletomten. Se också vår hemsida  

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt   
16. Mötet avslutas 

 
VÄLKOMNA 
Styrelsen 
 

http://www.charlottendalshojdensshf.se/�


CHARLOTTENDALSHÖJDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Orgnr 717911-2169

Verksamhetsberättelse år 2011

vilket är föreningens tredje verksamhetsår.

Styrelsen, vald vid föreningens andra ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2011,

Ordförande: Brita Kvarnström, fyllnadsval för år 201.1

Ledamöter: Thomas Nordin och Dick Sanden, valda för år 2011,

Helene CardeIIi vald för 2011 och 2012

Kristofer Tengliden vald för 2011 och 2012

Suppleanter: Sandro Wennberg vald för 2011, Richard Halltell vald för 2011

Valberedning

Hans Ericsson, sammankallande samt Hanna Hellsing.

Revisor

Revisor: Tommy Adriansson vald för år 2011

Hanna Hellsing, vald för år 2011Suppleant:

Stadgar registrerade hos Lantmäteriet 2009-06-22

Samfällighetsföreningens ändamål

Föreningens ändamål är att förvalta Gustavsberg ga:4S-S8 :

• 166 andelar fördelade på bostäder

• 14 andelar i GASS vilket är el för bilparkering

Siffror inom parentes gäller föregående år.
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Föreningens verksamhet under året

2010

I föreningens hela område uppsattes farthinder efter att styrelsen fått det i uppdrag
föregående år.

2011

Enligt styrelsebeslut under året har trädgårdstjänstavtalet med JM sagts upp och det
beslöts att medlemmarna på prov ska sköta trädgårdsarbetet själva. En gemensam
trädgårdsdag är planerad till den 22 april 2012 .

Nytt avtal för vinterväghållning har förhandlats fram med Nicator, avtalet gäller för
vintersäsongen 2012-2013. Denna gång valde vi "pris per gång", vilket visat sig hittills
vara ett bra beslut.

Styrelsemöten

Under år 2011 har styrelsen hållit 9 (12) protokollförda sammanträden, varav ett Per
Capsulam möte.

Föreningsstämmor

Föreningens ordinarie föreningsstämma avhölls den 16 maj 2011 och en extra
föreningsstämma den 18 december 2011 för att fastställa debiteringslängden för 2012.

Ekonomi

Då valet till årets ordförande gick till en tidigare medlem i föreningen beslutades även att
detta arbete skulle ersättas med ett basbelopp för verksamhetsåret 2011 exklusive
sociala avgifter. Detta beslut är av extra ordinärt slag varför denna extra kostnad inte
finns med i den tidigare beslutade budgeten för år 2011.

Dispositionsförslag

Samfällighetsföreningen redovisar för verksamhetsåret 2011 ett överskott med Kronor
435,00 vilket belopp styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta enligt:

Balanserat resultat
Arets överskott

Avsättes till underhålls-förnyelsefond
Totalt att balanseras i ny räkning

113866
435

114301
- 55000

59301

Siffror inom parentes gäller föregående år.



CHARLOTTE N DALSHÖj DENS SAM FÄLLlG H ETSFÖREN ING

RESULTATRAPPORT
Är 2011 Är 2010

RÖRELSEINTÄKTER

Intäkter enl debiteringslängd 474352 431196
Summa övriga rörelseintäkter 474352 431196

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 474352 431196

RÖRELSEKOSTNADER

Driftskostnader
Teknisk förvaltning -199035· -197300
El -42405 - -39933
Reparation och underhåll -34368· -3593
Kabel-TV -66104· -63348
Fastigh etsfö rsäkri ngspre mier -3023- -2997
Ekonomisk förvaltning -39204- -37500
Administration -7183- -21682
Revision -3000 - O
Bankkostnader -3337 -2461
Summa driftskostnader -397659 -368814

Kostnader administration
Styrelsearvoden -64536 - -30000
Arbetsgiva ravgifter -6919 - -5655
Särskild löneskatt -4341 - -1225

-75796 -36880
Finansiella poster
Räntekostnader (check kredit) -462 - -419

-462 -419

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -473 917 -406113

ÅRETS RESULTAT 435 25083

Specifikationer:
Förutbetalda kostnader
KabelTV kvartal 1-2012 16835 16273

Upplupna kostnader
Ekonomisk förvaltning O 5000
Bankavgifter 391 460
Elavgifter för december 2010 4807 4717
Övr uppl kostn 2136 Q

7334 10177,00

Bokslut 2011
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Bokslut 2011
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BALANSRAPPORT

År 2011 År 2010
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar 964 8649
Skattekontot 9 O
Förutbetalda försäkringspremier 2771 2771
Övriga förutbetalda kostnader 16835 16273
Summa fordringar 20579 27693

Kassa och bank
Checkräkningskonto 247149 224322
Summa kassa och bank 247149 224322

Summa omsättningstillgångar 267728 252015

SUMMA TillGÅNGAR 267728 252015

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
Balanserat resultat 113 866 143783
Underhålls- förnyelsefond 55000
ÅRETS RESULTAT, överskott 435 25083
Summa eget kapital 169301 168866

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder O 5666
Innehållen källskatt o arb.giv.avgifter 20579 15880
Förutbetalda intäkter 70514 51426
Övr upplupna kostn och förutbetalda int 7334 10177
Summa kortfristiga skulder 98427 83149

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 267728 252015

Gustavsberg den 2 Y c,f1'1 2012

....IMq1l s-:«:
Dick Sanden

Tommy Adriansson, av föreningen vald revisor

Orgnr 707911-2169



Charlottendalshöjdens Samfällighetsförening
Org nr 717911-2169

REVISIONSBERÄTTELSE

Till stämman i Charlottendalshöjdens Samfällighetsförening

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Charlottendalshöjdens Samfällighetsförening för verksamhetsåret 20110 1O1-20 111231.

Det är styrelsen som har ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltning. Mitt ansvar är
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag har planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskaps handlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund
för mitt uttalande nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen , och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-och balansräkningen, disponerar
uppkommet resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

r~12 ..
Tommy Adriansson
av stämman utsedd revisor



 
Om ombud, fullmakt m.m. 

 
En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin 
rösträtt genom ombud. Ombudet skall före stämman lämna en skriftlig, daterad 
fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver 
inte vara bevittnad. 
 

Vem kan vara ombud? 
 
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. 
Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. Om en fastighet 
ägs av två makar/sambo d.v.s bägge har lagfart på fastigheten, föreligger 
samäganderätt. 
För att den ene maken ensam skall kunna utöva sin rösträtt vid en föreningsstämma 
fordras att han har fullmakt från den andre ägaren. 
En medlem som är juridisk person företrädes av den som är legal ställföreträdare 
enligt registreringsbevis. 
 

Biträde 
 
En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge 
medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska 
eller juridiska frågor.  

Fullmakt 
 
För:      . 
       Medlemmens namn 
 
Att vid föreningsstämman den           /       - 20       föra min talan och utöva min 
rösträtt. 
  
     Den          /         -20       .       
Ort 
 
 
     
Namnteckning 
 
 
 
Charlottendalshöjdens Samfällighetsförening      fastighets nr:                  .             



Ekonomispråk…en liten förklaring till all text 
 
Balansräkning,  
visar föreningens samtliga 
tillgångar och skuld poster. 
 
Eget kapital,  
detta är en fördelning över de 
årliga resultaten samt 
föreningens underhålls  fond. 
 
Föreningens 
underhållsfond, 
Enligt föreningens stadgar 
skall det årligen avsättas en 
viss %, enligt stadgar. 
 
Kortfristiga skulder, är 
de skulder som förfaller till 
betalning inom ett kalenderår. 
 
 

Omsättningstillgångar, 
är då de tillgångar som har ett 
kortvarigt bruk, till motsats av 
anläggningstillgångar, tex likvida 
medel och ev obetalda 
kvartalsavgifter. 
 
Resultaträkning,  
visar föreningens samtliga 
inkomster och kostnader för 
perioden (årligen). OM 
intäkterna här är större än 
kostnaderna uppstår ett 
överskott och omvänt blir det 
underskott för perioden. 
 
Resultat, 
är alltså över- respektive 
underskott 
 
 

Upplupna intäkter -
kostnader 
är grundat på de olika poster 
som ännu ej betalats före 
bokslutsperioden, men tillhör 
det gångna året. 
 
Verksamhetsberättelse, 
är styrelsens redovisning på 
de arbeten som utförts i 
föreningen och vilka 
föreningsfrågor styrelsen 
arbetat med under året. 
 
Årsredovisningen,  
är en viktig del av ditt 
medlemskap så spar dessa ! 
 
Ha nu en trevlig 
föreningsstämma! 
 
 

  
 
 
 

 

 
Kontorstjänst AB 
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