PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 17 NOVEMBER 2010.
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 Göran Lundin och Göran Svensson.

§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. Revisionsberättelsen kunde inte godkännas av revisorerna
innan årsstämman då verifikationer saknades. Detta har åtgärdats
och en påskriven revistionsberättelse lämnas som bilaga med detta
protokoll.

§10

Ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
090701 - 100630.

§11

Arvoden för styrelse,
revisorer och blockledare

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Detta godkändes av
stämman.

§12

Styrelsens
budgetförslag

Budgetförslaget gicks igenom.
Inga större investeringar är inplanerade under nästa verksamhetsår.
Kostnaderna för sopcontainrarna har minskat då vi gått över till att
beställa containrar enbart avsedda för trädgårdsavfall.
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.

Budgetförslaget för verksamhetsåret 100701- 110630 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 Joakim Engzell.

§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

Grönytor: Årsstämman beslutade att det stora trädet på kullen på
nedre U:et behöver tas bort då det inte är friskt. Då trädet är stort och
det inte finns någon plats att fälla det behöver vi hjälp att ta ned det.
Byte av elstolpar. Våra elstolpar i området börjar bli gamla och vi
behöver planera för ett byte av dessa. Det finns drygt 30 st stolpar i
området. Enligt den förhandsinformation som finns kan kostnaden
för en enklare form av armatur kosta mellan 3000-5000 kr/stolpe
inkl. arbete. Vill föreningen satsa på lågenergi/LED hamnar
kostnaden på ca 6000-7000 kr/stolpe. Detta är en större investering
och offerter kommer att tas in. Arbetet kommer inte att utföras under
detta verksamhetsår.
Skymningsrelät behöver flyttas då det nu sitter bakom ett träd och
därmed gör att belysningen i området inte fungerar som det ska.

Sopcontainrar: Vi har nu provat att beställa containrar enbart avsedda
för trädgårdsavfall till våra gemensamma städdagar. Detta har
fungerat bra och stämman beslutade att fortsätta med detta. Dock
framkom synpunkter på storlek och modell. När containrar beställes
är det viktigt att det blir en modell där man kan köra in med hela
skottkärran, och inte behöver tömma den ”för hand”.
Målning av dörrarna på förråden behöver göras i sommar. Stämman
beslutade att dessa målas vita. Färg och penslar kommer att köpas in.

Framtida investeringar: Vi behöver i framtiden göra asfaltsarbeten,
byte av värmeväxlare i undercentral samt att vi räknar med att det är
en tidsfråga innan vi behöver göra en översyn av våra
vattenledningar.

Och till sist lite repetition:
Häckarna behöver hållas i trim. De som har hörntomter behöver
klippa ner häcken enl. Västerås Stads rekommendationer.
Om ni behöver köra in med bilen får detta göras endast vi i- och
urlastning men kör då försiktigt med krypkörning.
Observera att husvagnar och släpkärror endast får stå i 3 dygn för ioch urlastning.

§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

_____________________
Göran Svensson

_____________________
Göran Lundin

