PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 5 NOVEMBER 2009.
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
Heikki Ojalainen.

§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

Fördelningen av kostnader under verksamhetsåret gicks igenom.

§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
080701 - 090630.

§11

Arvoden för styrelse,
revisorer och blockledare

Styrelsen föreslog en höjning av arvoden till styrelsen. Detta
kodkändes av stämman. Styrelsen förelog också att arvoden för
blockledare avskaffas till nästkommande verksamhetsår. Stämman
beslutade att detta arvode kommer att avskaffas redan detta
verksamhetsår.

§12

Styrelsens
budgetförslag

Budgetförslaget gicks igenom.
Styrelsen har inte budgeterat med någon höjning av
kvartalsavgifterna för kommande verksamhetsår.
Mindre justeringar har gjorts i posterna för värme och vatten för att
täcka de avgiftshöjningar som aviserats från Mälarenergi.
Inga större investeringar är budgeterade i nästa års budget.
I samband med genomgången av budgetförslaget fick styrelsen en
fråga angående ökningen av värmekostnaden. Detta beror till stor
del av ökningen av fasta avgifter. Föreningen kommer också att få
en återbetalning på ca.7000 kr, då vi betalat in för mycket pengar till
Mälarenergi under verksamhetsåret.
Budgetförslaget för verksamhetsåret 090701- 100630 godkändes av
stämman.

§13

Val av tre styrelseledamöter

Till ledamöter på två år valdes Berit Lindblom och Carin Ahlbäck
och Karl-Erik Karlsson.

§14

Val av styrelsesuppleant

Till suppleant på två år valdes John Wikström.

§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

Framtida investeringar: Föreningen har gjort stora investeringar i
samband med byte av garageportar, takomläggning på garage samt
uppfräschning av lekytor och grönområden. Detta har lett till att de
tillgångar föreningen samlat på sig nu har gått åt. Då föreningen
kommer att ställas inför ytterligare investeringar kommer en ny
investeringsplan att upprättas. Styrelsen fick stämmans uppdrag att
planera för dessa investeringar i kommande budgetarbete.

Containrar till städdagarna: Vi betalar ca 30.000 kr/år för de
blandcontainers som vi beställer i samband med städdagarna.
Årsmötet beslutade att vi fortsättningsvis endast kommer att ha
containers avsedda för trädgårdsavfall i samband med höst- och
vårstädning. Detta innebär att vi får åka till Återbruket med övrigt
avfall.
Sophus: Det är bra att våra barn hjälper till med olika
hushållsuppgifter. Vi har dock märkt att många mindre barn har till
uppgift att gå ut med soporna. Tänk på att allt för små barn kanske
inte alltid sopsorterar riktigt rätt alla gånger.

Stämman vill också uppmana till att vi viker ihop
hushållskartongerna innan dessa slängs i kärlen för pappkartonger.
Större kartonger, som emballage kastas vid återbruken.
För att vi ska hålla sopkärlen rena och fräscha är ett önskemål att vi
ska använda dubbla kompostpåsar. Detta innebär inte någon
kostnadsökning för oss, men det blir mycket lättare att hålla sopkärlet
avsedd för kompost ren och fräsch. I samband med vårstädningen är
det också bra att tvätta ur sopkärlen ordentligt.
Skymningsrelä på övre U:et: Detta har krånglat under en längre tid
och kommer att bytas.
Belysning i kulvertarna: Går det att ordna någon fast belysning i
kulvertarna? Det finns eluttag så det skulle kunna ordnas. Ett annat
förslag var att det köps in sladdlampor samt handlampor för utlåning,
dessa ska förvaras i undercentralen och kan då användas vid besök i
kulvertarna.
Skyltar på parkeringen: Frågan ställdes om vi ska skylta upp
parkeringen med tydligare anvisningar om att det är en privat
parkering. Styrelsen fick i uppdrag att köpa in skyltar.
El i garaget: Styrelsen uppmanar återigen att man ska anmäla om
man har elslukande apparater i garaget. Motorvärmare är absolut
förbjudet att använda i garaget!
Bilar i området: Detta är endast tillåtet för i- och urlastning. Bilen ska
ej parkeras utanför entrén, utan snarast flyttas till parkeringen efter ioch urlastning.
Målning av fönster och dörrar på garagen: Detta behöver göras i
sommar. Färg och penslar kommer att köpas in i vår.
§20 Plats för stämmoprotokoll

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

§21

Ordförande Anders Jansson avslutade mötet.

Mötet avslutas

Vid protokollet

____________________
Carin Ahlbäck

Justeras

_____________________
Andes Jansson

_____________________
Lars Johannesson

_____________________
Heikki Ojaniemi

