
protokoll fort vid årsstiimman i Sädeskornets samf?illighetsflorening 2010-03-24

1. Föreningens ordörande Lars Lennartson öppnade stitunman och hiilsade alla viilkomna.

2. Fastställdes att stiimman blivit behörigl kallad-

3. Till ordlorande for mötet valdes Lars Lennartson och ti1l sekreterare Petra Marback

4. Dagordningen faststiilldes.

5. Till justeringsmiin och röstriiknare valdes Vendela Wiirtz och Hans Ahlsmo

6. Röstliingd/debiteringsliingd fastställdes till 15 hushåll som var representerade på ståimman.

7. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2009,jiimte resultat

och balansiiikning för samma tid foredrogs. Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

godkiindes.
än fråga ståilldes angående villkoren i den fbrsZikring foreningen har hos Villaägaren, tex

vad soL giiller o- någotr utomstående halkar och skadar sig på samftillighetens gator om

de ej åir sandade. Sryrelsen ska ta reda på villkoren'

8. Revisoremas berättelse floredrogs och var utan anmiirkning.

9. Resultat- och balansråikning avseende 2009 fastställdes.

10. MOtet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet lor lorvaltningen av loreningens

angelägenheter under verksamhetsåret 2009'

11. Inkomna motioner
En motion hade inkommit fran en medlem. Motionen g?illde en fråga om det var mojligt

att lorstiirka elströmskapaciteten i våra garage så att det blir möjligt att ansluta

motorviirmare. Eventuellt också om det skulle vara möjligt att instaiiera nya el-uttag med

tidur.
Motionen inkom den 10:e mars vilket innebar att den inkommit för sent enligt våra

stadgar. Senaste datum for inliimnande av en motion iir den 31:a januari. Dock hade

styrJlsen åindå forsökt att utreda frågan och ordforande foredrog de konsekvenser och

kostnader som det troligen skulle innebiira att anpassa vårt elnät for garagen- Efter en

stunds diskussion bland mötesdeltagarna så beslutades att styrelsen fick i uppdrag att

utreda kostnader och konsekvenser noggrannare och också undersöka alternativet att byta

ut de gamla fliins-elementen mot nya termostatsfyrda element, alternativt montering av en

vlirmefliikt per gamgeliinga om detta skulle vara billigare och/eller effektivare.

Dock påpekadei fran styritsen att om något av ovanniimnda altemativ realiserades så

skulle vår elr?ikning for garagen öka väsentligt'

12. Styrelsens forslag till budget for verksamhetsåret 2010 godkiindes'

13. Ersättning faststiilldes for styrelse, revisorer och valberedning for år 2010 och blir

oforiindrad.



-

14. Styrelse och öwiea funktioniirer 2010:

Ordforande: Lars Lennartson
Kassör: Karin Ringström
Sekreterare: Petra Mårback
Ledamot: Krister Österlund
Ledamot: Britt-Marie KuPari
Suppleant: BjömKristensson

Revisor: Jan Sazama
Revisor: Sören Sjöberg
Revisorsuppleant: Görel Sj ögren

Elansvarig: Stefan Gustafsson

Valberedning for ar 2011
Mattias Jansson (sammankallande)
Harriet Siver

omval 1 år
i år kvar
1 år kvar
nyvaJ2 ån
omval 1 år
nyval 1 år

omval för 1 år
nyval I ar
nyval I ar

omval 1 ar

15. Öwiga frågor
Ikistär ösierlind redogjorde for sitt arbete med en hemsida for var samfiiilighet som han

producerat och lät ocksa ett par papperskopior av informationen på denna sida gå runt

bland mötesdeltagarna. Krister kommer också att dela ut en enkät till alla medlemmarna

lor att ta reda pa vlta som skulle foredra att forfarande fä information i pappersform i

brevlådan octrvilka som skulle vara nöjda med att hitta denna information på vår hemsida.

Det troliga iir att det blir litet av varje eftersom alia antagligen inte har tillgang till lnternet.

En annan öwig fråga av det otrevligare slaget kom upp, niimligen att det förekommit stöld

(ev. inbrott; i irastJto-garagen och att bland annat sommardäck på ftilg hade stulits.

ift".roro man inte hadå hittat något uppbrutet lås på någon garageport så kan det troligen

vara så att någon medlem glömt att låsa sin garageport och eftersom det inte finns någon

form av skiljwäggar mellan de olika garageplatserna så hade tjuven alltså tillgang till alla

garageplatsema.
Sty..tr"" uppmanar därliir på grund av ovannämnda å det bestämdaste att alla

medlemmar är ytterst noga med att låsa sina garageportar och verkligen känna efter

att porten är låst.

16. Ordlorande forklarade mötet avslutat.
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