Protokoll fiirt vid årsstämman i Sädeskornetssamfällighetsfiirening 2011-03-30

1.

Föreningensordftjrande Lars Lennartsonöppnadestiimmanoch hälsadealla
välkomna.

2.

Fastställdesatt ståimmanblivit behörigt kallad.

3.

Till ordftirande for mötet valdes Lars Lennartsonoch till sekreterareKrister
Österlund.

4.

Dagordningenfastställdes.

5.

Till justeringsmänoch röstråiknarevaldes Rolf Linnander och Stefan Gustafson.

6.

fastställdestull2I hushåll som var representeradepå
Röstlåingd/debiteringsliingd
stämman.

7.

avseendeverksamhetsåret20I0,jämte
Förvaltnings- och verksamhetsberättelse
resultat och balansråikningftir sammatid ftiredrogs. Förvaltnings- och
godkåindes.
verksamhetsberättelsen

8.

Resultat- och balansräkningavseende2010 fastställdes.

9.

Revisorernasberättelsedrogs och var utan anmiirkning.

10. Mötet beslutadeatt bevilja styrelsenansvarsfrihetftir ftirvaltningen av fiireningens
angelägenheterunder verksamhetsåret2010.
11. Inkomna motioner
En motion hade inkommit från styrelsen.Motionen gällde höjning av
medlemsavgiften.Förslagetär attkvartalsavgiften höjs med 250fu per kvartal till
2500 kr,d.v.s. årsavgiftenblir 10000 kr. Detta innebåiratt vi kan sparatill en buffert
ftir de kommanderenoveringamapä ftireningens gemensammaanläggningar.
Omröstning ägde rum och resultatetblev 2I röster ftir en höjning och 0 röster mot en
höjning, motionen godkändes.
2011 godkändes.
12. Styrelsensftirslagtill budgetftjr verksamhetsåret
13. Ersättning fastställdesft)r styrelsen,revisorer och valberedningför år 2011 och blir
ofiirändrad.

14. Styrelseoch övriga funktionärer2011.
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Lars Lennartson
Karin Ringström
Krister Österlund
Lena Grönlund
Björn Kristensson
Malin Eriksson

Jan Sazama
SörenSjöberg
Revisorsuppleant:Görel Sjögren

Revisor:
Revisor:

El ansvarig:

StefanGustafsson

omval I år
omvalZ är
1 år kvar
nyval I år
nyval2 är
nyval 1 år
omval ftir 1 år
omval ftir I ar
omval ftir 1 ar
omval ftir 1 år

Valberedning ftir fu2012
Mattias Janssson(sammankallande)
Harriet Seiver
15. Övriga frågor
Påminnelseatt vi har parkeringsftirbudpå våravägar. Diskussion hur vi ska kunna
komma till rätta med problemet uppstod. Styrelsenfick till uppgift att tillsätta en
arbetsgruppsom ska se över bekymret och komma med konkreta ftirslag och
beräknadkostnad fiir dessa.Till arbetsgruppenmåste styrelsenfä hjilp fran
medlemmarna.
Uppmaning att ALLA medlemmar svararpå enkäter som styrelsenskickar ut.
Vi har haftnägrainbrott i garagenoch även i något hus. Styrelsenuppmanar allaatt
låsa och känn efter att dörrar och garageportarverkligen är ordentligt låsta. Var
ocksåuppmiirksampå okåindapersoneri området, fråga gäma om derasiirende.
Nytt reliningsftrsök kommer att ske vecka 17. Berörda fastigheterkommer att få
detaljeradinformation i god tid om vad som gäller.
Sädeskornetfyller 50 ar i ar och det vill styrelsenuppmåirksamma.En festkommittd
ska tillsättas som kommer med forslag om när, var och hur vi ska fira.
16. Ordftirande ft)rklarademötet avslutat.

Vid protokollet

