PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 15 NOVEMBER 2007.
Närvarande: Enl. bifogad förteckning

§1

Årsstämman
öppnas

Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna
och förklarade stämman öppnad.

§2

Dagordning

Dagordningen gick igenom och efter en justering gällande
fyllnadsval godkändes denna.

§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 Göran Lundin och Elsa-Britt Söderholtz.

§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. Han
förklarade också att det minusresultat styrelsen budgeterat för
under verksamhetsåret 06/07 blev ett plusresultat pga inplanerade
arbeten som förts över på nästkommande verksamhetsår.
Anders Jansson sammanfattade att föreningen har en god ekonomi
och förhållandevis låg kvartalsavgift. 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
060701 - 070630.

§11

Arvoden för styrelse,
revisorer och blockledare

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Detta godkändes av
stämman.

§12

Styrelsens
budgetförslag

Budgetförslaget gicks igenom.
Den större utgiftsposten för verksamhetsåret blir upprustningen av
lekytan vid nedre U:et. Minusresultatet i budgetförslaget på 530 000
kr, täcks upp av innestående kapital (se §8).
Budgetförslaget för verksamhetsåret 070701- 080630 godkändes av
stämman.

§13

Val av två styrelseledamöter

Till ledamöter på två år valdes Berit Lindblom och Johan Wretling.

§14

Val av styrelsesuppleant

Till suppleant på två år valdes Karl-Erik Karlsson.

§ 15 Fyllnadsval

Då en styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag i förväg, valdes
Marie Sundström 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

Gemensamma städdagar: Vi har under året provat att ha fasta,
förutbestämda städdagar för de båda blocken. Detta har upplevts som
positivt. Stämman beslutade dock att datumet för höststädningen ska
flyttas fram till lördagar v.43. Vårens städdagar kommer även i
fortsättningen att ligga onsdagar före sista april.
I samband med ovanstående punkt, ställdes frågan hur man ska få
fler att medverka vid den gemensamma städdagen. Efter en längre
diskussion beslutade stämman att;
- blockledaren/ledarna ansvarar för att en deltagarlista skickas
runt. I och med att man fyllt i denna förbinder man sig att
närvara i den gemensamma städningen i 3 timmar (denna tid kan
minskas ner om fler hjälper till!).
- är man inte med under städdagen får man meddela blockledaren
och utföra arbetet en annan dag.
har man inte deltagit under städdagen, eller meddelat förhinder
enl. ovan kommer en avgift på 350 kr att tas ut på
nästkommande samfällighetsavgift.
Även underhållet mellan städdagarna behöver bli bättre.

Containers: Styrelsen fick frågan om varför vi inte beställer
containers för enbart trädgårdsavfall. Svårigheten är att kontrollera
att det verkligen bara är trädgårdsavfall som lämnas. Skulle något
annat slängas (av oss boende i området, eller någon boende från
omgivande bostadsområde) får föreningen betala en straffavgift.
Summan skulle därför bli ungefär densamma. Styrelsen tycker därför
att det är en bra service för de boende att kunna slänga övrigt skräp i
samband med städdagarna. Naturligtvis får detta inte ske i den
omfattningen att inte trädgårdsavfallet från städdagarna får plats!
Utemiljö:
Styrelsen har haft kontakt med en trädgårdsfirma och hört oss
för om ett ev. samarbete gällande beskärning av våra
gemensamma träd på området.
- en trimmer kommer att inköpas
- lampor till lyktstolpar finns vid övre U:et
- byte av lampkupor till el-stolparna diskuterades

Garagelängor: Arbetet med att underhålla våra garagelängor
fortsätter. Nästa steg blir byte av garageportar, byta dålig panel
samt måla panel och fönster.

Hemsida: Kom ihåg att besöka föreningens nya hemsida:
www.degen.se.

§20

Plats för stämmoprotokoll

Protokoll från stämman delas ut till samtliga medlemmar inom
föreningen, samt läggs ut på hemsidan.

§21

Mötet avslutas

Ordförande Anders Jansson avslutade mötet.

Vid protokollet

____________________
Carin Ahlbäck

Justeras

_____________________
Andes Jansson

_____________________
Göran Lundin

_____________________
Elsa-Britt Söderholtz

