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§1

Ulf Jähnke förklarade mötet öppnat

§2

Stämman förklarade dagordningen godkänd

§3

Stämman förklarade årsmötet för behörigt utlyst

§4

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för mötet valdes Ulf Jähnke.

§5

Val av sekreterare samt två justeringsmän

Till sekreterare för mötet valdes Björn Lager. Till justeringsmän valdes: Jan-Erik Haglund, Ulrika
Leray.

§6

Balans- och resultaträkning

Resultat: -8 182, 43kr. Fråga angående separat redovisning av kostnad för vatten o fjärrvärme för
Lingongången. Kan ej redovisas då vi bara har två mätare.
Verksamhetsberättelsen
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen. Inga kommentarer.
Revisorernas berättelse
Kaj gick igenom revisionsberättelsen. Revisorer har ej hittat några anmärkningar.

§7

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Mötet fastställde balans och resultaträkning

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Efter votering på inkomna motioner fastställdes att arvodena skulle räknas upp med 3 %. Total
ersättning för styrelse och revisorer blir 82 196 kr för budgetår 2006 (inklusive sociala avgifter).

§ 10

Fastställande av 2006-års budget

Kassören gick igenom förslag på 2006 års budget. Beräknat resultat: -28.249
Budgeten fastställdes.

§ 11

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen presenterade förslag enligt nedan.
Post

Namn

Tid

Ordförande

Björn Lager

1 år

Sekreterare

Britt-Marie Carlsson

2 år

Ledamot

Ulrika Leray

2 år

Led. Suppleant

Kjell G Sjöö

1 år

Led. Suppleant

Christer Sjöberg

1 år

Led. Suppleant

Håkan Kassman

1 år

Stämman godkändes valberedningens förslag.

§ 12
Post

Val av revisorer
Namn

Tid

Revisor

Ines Eriksson

2 år

Suppleant

Björn Andersson

1 år

Suppleant

Joakim Söderin

1 år

Stämman godkände valberedningens förslag.

§ 13
Kvarter

Fastställande av kvartersombud tillika valberedning
Namn

Adress

Kvarter 1

Daniel Lönnqvist

Hjortronvägen 34

Kvarter 2

Hans & Eva-Maria Larsson

Hjortronvägen 72

Kvarte Maj & Ingmar
r3
Rundström

Hjortronvägen 90

Kvarter 4

Sven Mårtensson

Blåbärsvägen 17

Kvarter 5

Johan Åkesten

Blåbärsvägen 22

Kvarter 6

Ulf & Maria Nyström

Lingongången 7

Kvarter 3 är sammankallande i valberedningen. Stämman fastställde kvartsombuden.

§ 14

Motioner

Två motioner har inkommit angående den årliga uppräkningen av styrelsearvodena.
En motion ifrån Björn Lager föreslog en sänkning ifrån 5 % till 3 %.
En motion ifrån Håkan Kassman föreslog en höjning ifrån 5 % till 10 %.
Under årsmöte kom även ett förslag om ingen uppräkning alls av styrelsearvodena.
Efter voteringar så vann förslaget om en höjning med 3 %.

§ 15

Övriga frågor

Fråga angående snöröjningen. Känsla av dålig service I-förhållande till utlagda pengar. Problem med
halka pga. dålig sandning. Brist på sand i ”sandlådor”. Klagomål angående uppsamling av snö på
vändplats vid Lingongången. Styrelsen informerade om att de skall undersöka möjligheten att köra
bort snö.
Förslag om möte med ordförande, kassör, materialförvaltare och kvartersombuden för att informera
vad kvartsombuden skall göra: Ordföranden kallar.

Fråga angående kontering på Drift/Underhåll garage. Stora variationer i summorna per år: Styrelsen
skall titta på att göra en underhållsplan.
Fråga angående målningen och vad man får göra i bostadsrätter och vad bostadsrättsföreningen
betalar: Vänd dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

§ 16

Beslut om hur protokoll ifrån stämman distribueras

Skickas ut skriftligen som vanligt.

§ 17

____________

Mötet förklarades för avslutat

__________

____________

_________________

Ulf Jähnke

Björn Lager

Ulrika Leray

Jan-Erik Haglund

Ordförande

Sekreterare

Justeringsman

Justeringsman

