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MÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 16 mars 2017

1. Styrelsens ordforande Emelie Tbun forklarade stämman öppnad.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till årsmötesordförande valdes Tobias Matsson.

4. Till årsmötessekreterare valdes Johanna Olander.

5. Till justerare och rösträknare valdes Kalle Magnusson och Johnny Nielsen.

6. Stämman ansågs vara stadgeenligt utlyst.

7. Närvarande medlemmar fastställdes som röstlängd.

8. Revisorberättelsen
Revisorerna har granskat samtliga allegat vid ett tillfålle. De har inget att erinra.

9. Verksamhetsberättelse
Emelie Thun redogjorde för verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.

Stämman diskuterade även:

Medlem har dålig tv-bild efter fiberinstallationen. Han hänvisas till sin

fiberleverantör.

Gemensam trädgårdsgång mellan Odhners väg och Gustav Dalens väg är gropig

efter grävning vid fiberinstallationen. Styrelsen kontrollerar vilka gångar som inte

återställts och kontaktar entreprenören.

Medlem anser att anläggningen inte sköts optimalt under sommaren.

När lamparmaturer byts bör styrelsen prioritera att lamporna har ett riktat ljus och

inte lyser in i hemmen.

Kring-Alles väg ska få en trottoar och skyltas upp. Kommunens planer är att göra

denna ändring när det är 5 grader varmt utomhus.

Angående att ladda elbilar och framtidssäkra motorvärmarna mottar styrelsen

tacksamt alla förslag.

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Kassör Lars Tunius konstaterade en god ekonomi i föreningen. Det positiva resultatet

forklaras bland annat med att vi budgeterat for mer underhåll än vad som behövdes

på motorvärmarna. Balans- och resultaträkningen fastställdes och lades till

handlingarna.

11. Resultatdisposition fastställdes och balanserat resultat flyttas över till det nya året.
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12. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

13. Arvode till hela styrelsen år 2017 är ett halvt prisbasbelopp, 22 400 kr.

14. Till ny styrelse år 2017 valdes Emelie Thun, Johanna Olander, Jonas Danielson, Lars

Ljungfors, Lennart Strandin, Malin Lundgren och Tobias Matsson.

15. Revisorerna Per-Eric Sköld och Jon Jonsson omvaldes. Revisorsuppleant Susanne Söfgren

omvaldes i sin frånvaro.

16. Till valberedningen valdes Andreas Utter, Johnny Nielsen och Lars Tunius.

17. Styrelsens frågor och medlemmarnas motioner
Inga hänskjutna frågor från styrelsen.

Inga motioner från föreningens medlemmar har anmälts. Vi diskuterade kort

gemensamma sopkärl då en medlem via Facebook meddelat att han hade för

avsikt att lämna en motion om detta. Eftersom medlemmen är frånvarande och

ingen annan på stämman vill driva denna fråga, bordläggs projektet med

gemensamma sopkärl tillsvidare.

18. Budgetförslag fastställdes. Noteras bör att budgeten ändrats efter att årsredovisningen

skickades ut till medlemmarna. Korrekt budget delades ut på stämman och finns tillgänglig

på hems idan.

19.ÖVriga frågor
Medlem lyfter att radhuset vars ägare inte varit föreningsmedlem har sålts och att

ny ägare bör vara medlem. Styrelsen kontrollerar att den nye medlemmen har

tillgång till parkeringsplats. Som ett första steg kommer Susan Ekström på GW5

att låta styrelsen ta del av den förteckning över parkeringsplatserna som hon har.

Styrelsen kontaktar även Jeanette som har hand om motorvärmarna.

Styrelsen söker nya ungdomar som vill sköta anläggningen i sommar. Intresse

anmäls till styrelsen. Stämman beslutar att ungdomar som bor i området

prioriteras i första hand, men att det även är ok för andra ungdomar att utföra

detta arbete (till exempel medlemmars barnbarn eller andra med koppling till

medlemmar).

20. Årsmötesordförande Tobias Matsson förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Johnny Nielsen
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Vid protokollet:

Johanna Olander

Årsmötesordförande.

Tobias Matsson
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