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rokoll fört vid årsmötet i Sädeskornetssamfilliehetsförenin9
Föreningensordftirande Lars Lennartsonöppnade mötet och hälsadealla välkomna.
Fastställdesatt stämmanblivit behörigt kallad.
Till ordforande frr mötet valdes Lars Lennartson och sekreterare Anna Rehnström MintonDagordnin gen fastsUilldes.
Sören Sjöberg och Rolf Linnander valdes till justeringsmåin och röstråknare.
Röstlåingd/debiteringslängdfaststiilldes- 23 repriesentantervar närvarade på mötetFörvaltnings- och verksamhetsberättelseavseendeverksamhetsåret ?:OO7,jåimteresultat- och
balansräkningfrr samma tid 6redrogs- Förvaltnings- och verksamhetskrättelsen godkåindes8. Revisorernasberättelsefrredrogs och var utan anmär{ming.
9. Resultat-och balansräkning avseende 2:007fastsälldes'
av Freningens
10. Mötet beslutadeatt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for fi)rvaltningen
angelägenheterunder verksamhetsåret2007'
I l. Inga motioner hade inkommit'
2008 godkåindes'
12. Sryrelsensörslag till budget ftir verksamhetsåret
valberedning ftr år 2008 och blir ofiirändrad'
13. Ersättning faststiilldes ör styrelse, revisorer mh
14. Styrelsenssammansättningunder år 20t)8, se separat dokument'
15. Övriga frågor:
-

-

parkering av bilar på våra interna gator diskuterades och styretsen fick i updrag att undersöka
ffirbjuden" samt atr kontrollera
möjligheten att,att upp slryltar mid texten "Parkering
detta
respekterar
*,t;l;gh"ten att bötesbeiäggade som inte
Comhem-uttag i våra hus efter
vidare infornreradesom vad som skett gällande er<tra
frr detta finns än, styrelsen återkommer
Comhems uppgradering av vårt TV nät- Ingen tidplan
när dennafinnsinget
gällande der kommande bytct av kallvattenstam diskuterades' men
ffi;;;g#;;;
fo*
så
detta
om
återkommer
beslut finns än gäIlande tidplan och kostnad- Styrelsen
information finns-

i6. Ordftirande fiirklarade mötet avslutat'

Anna RehnströmMinton
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Ordfrrande:
Kass6n

Llrs l-ennlrGonnr-Zih9
Karin ningtröwnt-7i29

(2år omva$
(1 år nlval}

Sekretererc:
Lodemo&

Anna Rehnström Minton nr'lll
Rotf Lsrson nr. 115

(2 år omva$
{1 år lrv*r}

Lcdeffi
Suppleert

Britt-Marie KuPeri nr. 191
JeenetteSundbery nr- 139

Q år omve$
(2,år omva$

Reviron
Rwisor:
RwisorosuPPlcant

Jen Sazemann 131
Biörn Christcns*on nr. 1E5
Sörtn Siöberg nr-16?

(1 år omva$
(1 år omval)
(1 år omval)

Elansver[l

Stefan Gustafssn nr. 225

(l år omval)

Valbeldare:

Maric Olofsson nr- 245

