PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 5 NOVEMBER 2008.
Närvarande: Enl. bifogad förteckning

§1

Årsstämman
öppnas

Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna
och förklarade stämman öppnad.

§2

Dagordning

Dagordningen gicks 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 Lars Johannesson 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
verksamhetsåret 08/09 kommer att tas från de besparingar
föreningen samlat på sig.

§9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen sammanfattades, varefter den godkändes av
stämman.

§10

Ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
070701 - 080630.

§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
garageportarna. Minusresultatet i budgetförslaget täcks upp av
innestående kapital (se §8).
Anders Jansson förtydligade att budgeten för verksamhetsåret
innehåller en ökning av kvartalsavgiften med 100 kr/mån. Då två
kvartalsavgifter redan betalats kommer de två kommande
samfällighetsavgifterna att innehålla en ökning med 200 kr/mån.

Budgetförslaget för verksamhetsåret 080701- 090630 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 Marie Sundström.

§15

Val av styrelseordförande

Till ordförande på ett år valdes Anders Jansson.

§16

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.

§17

Val av valberedning

Till valberedning valdes Erik Enkvist och Göran Svensson.

§18

Övriga frågor

Temperatur på varmvatten: En medlem ställde frågan hur många
grader det är på varmvattnet som går ut från undercentralen.
Temperaturen har uppmätts till 56 grader när den går ut till
hushållen.
Instegen till förråden på en av garagelängorna vid nedre U:et har
sjunkit rejält. Styrelsen fick i uppdrag att inventera hur många som
är drabbade av detta. Därefter tas beslut om vem som ska åtgärda
detta.
Planteringarna på baksidan av garagen måste hållas efter. Det
diskuterades om man kan göra någon enhetlig lösning där det i
nuläget mest växer ogräs. Frågan får behandlas av de boende och ev.
inköp bekostas av föreningen.
Sophus- De nya glasbehållarna vi fått i sophusen endast till för glas.
Tänk på att lock ska skruvas av burkarna och korkarna tas av
flaskorna innan de slängs!
Det är lortigt och felsorterat i sophusen. Frågan ställdes om någon
ska avlönas för att hålla ordning. Det diskuterades också vad
kostnaden skulle vara för att dra in vatten i sophusen. Detta för att

lättare kunna göra rent sopkärlen. Stämman beslutade att detta är en
för dyr investering.
Låset på det nedre sophuset kärvar. Det kommer att tas isär och
göras rent innan det smörjs igen.
Lån för installation av bredband. Lånet som togs i samband med
installationen av bredband tecknades 2004 och är på 10 år.
Blockledare. Den tidigare blockledaren för nedre U:et har flyttat.
Förslag på ny ansvarsfördelning var att en länga i taget ansvarar för
städdagarna. Kallelse till städdag, beställning av containers, inköp av
fika samt avprickning av deltagare är de ansvarsområden som åläggs
blockledarna i dagsläget.
Målning av garage. I sommar är det dags att måla panel, fönster och
förrådsdörrar på garagen. Föreningen står för färg och penslar och
medlemmarna hjälps åt med arbetet.
Färgkod till husen. För att få en enhetlig nyans på husen finns
färgnummer på Runes Färger på Erikslund.

§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

_____________________
Lars Johannesson

_____________________
Elsa-Britt Söderholtz

