PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2006.
Närvarande: Enl. bifogad förteckning

§1

Årsstämman
öppnas

Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna
och förklarade stämman öppnad.

§2

Dagordning

Dagordningen gick igenom och godkändes.

§3

Val av ordförande
för stämman

Till mötesordförande valdes Anders Jansson.

§4

Val av sekreterare
för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Carin Ahlbäck.

§5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Sören Larsson och Lars Johannesson.

§6

Upprop av delägarna

De närvarande medlemmarna antecknade sina namn på en lista som
gick runt bland deltagarna.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom varefter den godkändes.

§8

Fördelning av
kostnader under
verksamhetsåret

Anders Jansson gick igenom de större utgiftsposterna. De samlade
tillgångar som föreningen har att förvalta är ca 800.000 kr.
Därefter godkändes kostnaderna för verksamhetsperioden.

§9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen sammanfattades, varefter den godkändes den
av stämman.

§10

Ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
050701 - 060630.

§11

Arvoden för styrelse,
revisorer och blockledare

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Detta godkändes av
stämman.

§12

Styrelsens
budgetförslag

Budgetförslaget gicks igenom.
Kvartalsavgift att uttaxera beslutades till 5 000 kr, en höjning med
300 kr/kvartal. Denna höjning motiveras med att ny takpapp ska
läggas på garagelängorna i föreningen samt en upprustning av nedre
lekplatsen. (se vidare §19)

Budgetförslaget för verksamhetsåret 060701- 070630 godkändes av
stämman.

§13

Val av två styrelseledamöter

Till ledamöter på två år valdes Anders Jansson och Johan Wretling.

§14

Val av styrelsesuppleant

Till suppleant på två år valdes Karin Stengård.

§ 15 Fyllnadsval

Då en styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag i förväg, valdes
Karl-Erik Karlsson som suppleant i 1 år

§16

Val av styrelseordförande

Till ordförande på ett år valdes Anders Jansson.

§17

Val av två revisorer
och en revisorsuppleant

Till revisorer på ett år valdes Bengt Siljebäck och Bengt-Erik
Silver. Till revisorsuppleant på ett år valdes Elsa-Britt Söderholtz.

§18

Val av valberedning

Till valberedning valdes Erik Enkvist och Göran Svensson.

§19

Övriga frågor

Lån till föreningen: Då många investeringar görs just nu kommer det
inte att finnas så mycket kapital för oförutsedda händelser. Årsmötet
beslutade därför att styrelsen får ta extra lån vid en sådan oförutsedd
händelse.
Lekplatsen nedre U:et: Det diskuterades en del kring den planerade
upprustningen av lekplatsen på nedre U:et. Den är väldigt risig efter
nästan 30 års användning. Ny gungställning behövs, rutschkanan är
sned, de gamla träredskapen murkna osv. Vid kontakt med
entreprenörer har styrelsen fått veta att kostnaden för markarbetet
kommer att hamna på ca 100.000 kr, om arbetet ska göras enligt EUstandard. Detta tyckte stämman att vi ska göra.
Sopsortering: Den ständiga frågan hur vi ska hantera den fortsatta
nedskräpningen och felsorteringen i våra sophus lyftes även denna
gång. Det är bedrövligt att boende i föreningen lämnar reservdäck,
barnvagnar o dyl. i sophusen. Inte heller glas ska lämnas stående på
golvet. Att hindra nedskräpning är allas ansvar och naturligtvis finns
ingen anställd som tar hand om sakerna som ställs utanför sopkärlen
och inte heller någon som har betalt för att plocka skräp som ramlat
utanför ett sopkärl. Det andra problemet är felsorteringen. Denna
innebär en ökad kostnad för föreningen och därmed också för alla
som bor här. Dessa pengar tycker vi kan användas till att snygga till
vår boendemiljö istället. Nu är det skärpning!
Från styrelsens sida använder vi det separata informationsbladet
ännu en gång och lämnar detta till samtliga hushåll.

Barnsäkerhet på området: Ännu en återkommande fråga är de höga
farterna med bil i området. Detta kombinerat med höga häckar
skapar en farlig miljö för barnen i området. Vad gäller höjden på
häckarna, har information lämnats vid upprepade tillfällen. Denna
information kommer också att skrivas in i den nya
informationsbroschyren som kommer att delas ut till samtliga
boende i området. I och med detta kommer ansvaret vid en ev.
olycka beroende på skymd sikt att ligga på husägaren och inte
föreningen.
Vad gäller bilkörning i området så är det i första hand en bilfri miljö
vi vill ha. Måste man köra in i området är det naturligtvis låg
hastighet som gäller. ”Barn är mjuka, bilar är hårda”.
Mopedproblem: De snabba mopederna som kör på våra omgivande
cykelbanor upplevs av många som mycket störande. Frågan väcktes
om det går att påverka kommunen att sätta upp farthinder. Göran
Svensson redogjorde att farthinder av olika skäl inte fungerar. Inte
heller har polisen någon befogenhet att jaga mopedister. Enda
möjligheten att få stopp på dessa fartsyndare är att ta dem på bar
gärning körandes på en trimmad moped.
Avstängningskran: Frågan lyftes ännu en gång om det finns
fungerande huvudkranar/ventiler i våra kulvertar. Styrelsen har
undersökt saken och bedömt som mycket dyrt att åtgärda samtliga
kranar. Styrelsen undersöker detta ännu en gång.

Belysning: Vem ansvarar för att byta trasiga glödlampor på
området? Stämman beslutade att städområdena även ska gälla byten
av glödlampor.
Strålkastaren vid övre U:et har en strömbrytare som måste åtgärdas.
Det diskuterades också om denne ska förses med rörelsedetektor,
timer eller dyl. Strålkastaren tänds ofta, men släcks väldigt sällan.
Styrelsen tar med sig ärendet.
En elektriker kommer att anlitas för att titta åtgärda den trasiga
belysningen på sophuset vid nedre U:et.
Inköp: 2 st dubbelstegar kommer att köpas in för att användas vid
byte av glödlampor i lyktstolparna, enl. ovan. Dessa kommer att
förvaras i övre U:ets undercentral resp. förrådet vid nedre U:et. Där
kommer det också att finnas glödlampor.
Eluttag: Den nya gräsklipparen kräver ett eluttag som klarar större
spänning. Detta kommer att installeras
Städdag: Årsstämman beslutade att ha bestämda helger för
städdagarna. Detta ska förhoppningsvis öka deltagandet på dessa
gemensamma aktivitetsdagar. Vårstädningen bestämdes till veckan
före sista april. Förra året provade vi att ha denna städdag en vardag,
vilket slog väl ut. Återstår att bestämma veckodag! Styrelsen
återkommer med förslag för både höst- och vårstädningen.

Hemsida: Kom ihåg att besöka föreningens hemsida:
degen.no-ip.org. Anmäler du din mailadress så kan du få
styrelseprotokoll och annan inforation den vägen. Har ni inte fått
något inlogg; lämna namn, adress och tel.nr till Johan Wretling så
får ni inloggning av honom.

§20

Plats för stämmoprotokoll

Protokoll från stämman delas ut till samtliga medlemmar inom
föreningen.

§21

Mötet avslutas

Ordförande Anders Jansson avslutade mötet.

Vid protokollet

____________________
Carin Ahlbäck

Justeras

_____________________
Andes Jansson

_____________________
Lars Johannesson

_____________________
Sören Larsson

