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ÅRSMÖTE

Årsmöte/stämma
Datum:
Plats:
Tid:

§1

2015-04-26
Långsättersskolans matsal
Kl 17:00

Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes
§3

Årsmötets behörighet utlyst

Årsmötets har funnits behörigen utlyst
§4

Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötetvaldes Kjell Sjöö
§5

Val a v sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet

Till sekreterare valdes, pga begränsat intresse för uppgiften vid mötet, föreningens sittande
ordförande Victoria Taubner.
Bengt Eriksson och Håkan Kassman valdes till justeringsmän och rösträknare vid årsmötet.
§6

Redovisning av balans- och resultaträkning 2014

Balans- och resultaträkning för 2014 som bifogats kallelse till årsmötet gicks igenom av
kassören.
§7

Debiteringslängd

Debiteringslängd för Samfälligheten fanns tillgänglig vid årsmötet. Debiteringsländens
funktion och innehåll gicks igenom under denna punkt.
§8

Verksamhetsberättelsen

Styrelsens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§9

Revisorernas berättelser

Revisorerna gick igenom sitt arbete och årets revisiorsberättelse gick igenom.
§ 10

Beslut om fastställande av balans-och resultaträkning

Mötet fastställde presenterad balans- och resultaträkning
§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
§ 12

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättningen till styrelsen utgår normalt med 2 basbelopp, vilket för kommande budgetår
motsvarar 2x44500 dvs 89.000 exklusive arbetsgivaravgifter. Detta godkändes av stämman.
§ 13

Fastställande av 2015 års budget.

Budgetförslag som bifogats årsmöteskallelsen gicks igenom. Förslaget fastställdes av
stämman.
§ 14

Val av styrelse och styrelseordförande

Förslag på ny styrelse och ordförande hade inkommit från valberedningen. Valberedningens
förslag godkändes av stämman. Värt att notera är att stämman utser ordförande, medan övriga
poster fördelas mellan övriga ledamöter.
Förslaget från valberedningen:
Victoria Taubner (ordförande, omval)
Monica Andersson (omval) ,Tommy Malmgren (omval) ,Anneli Johnsson (omval) ,Håkan
Alderud (omval), Jonas Thorell (nyval)
Sofia Remnert valdes på 2 år vid förra stämman och kommer också ingå i styrelsen.
§ 15

Val av revisorer

Förslag på valberedning hade inkommit från valberedningen. Valberedningens förslag
godkändes av stämman.
Förslaget från valberedningen:
Tommy Werlefors (ordinarie)

Sara Ejnefjäll (ordinarie)
Karl-Gustav Bondesson (suppl.)
Britt-Marie Carlsson (suppl.)

§ 16

Val av kvartersombud tillika valberedning.

Benämningen av punkten lyftes på stämman eftersom det fanns synpunkter på huruvida
kvartersombuden väljs.
Följande medlemmar kommer utgöra valberedning nästa år och även vara kvartersombud:
M.Hansson Kv 1, Hjortronvägen 8 Sammankallande i valberedningen
Thordegård, Kv 2, Hjortronvägen 52
J.Thorell, Kv 3, Hjortronvägen 108
Bengtsson/Forsberg, Kv 4, Blåbärsägen 39
Niklasson, Kv 5, Blåbärsvägen 40
T.Hansson, Kv 6, Lingongången 3

§ 17

Motioner

En motion hade inkommit till årsmötet och den avsåg inköp och installation av mangel till
gemensamma tvättstugan på Blåbärsvägen.
Frågeställningen lyftes och diskuterades. Bl.a. diskuterades huruvida utrymme fanns i
tvättstugan samt i vilken omfattning en mangel skulle användas. Stämman kom fram till att
styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten och besluta om åtgärd.
§ 18

Övriga frågor
Följande önskemål lyftes vid stämman:
Foto på styrelsen på hemsidan.
Uppdatera pärm till kvartersombud. Det har funnits mappar med information mm, men
de har inte alla gånger följt med till nya kvartersombud.
Möjlighet för laddning av elbilar i garage bör ses över. Frågeställningarna som lyftes
vid stämman var huruvida elsystemet i garagen kan klara en eller flera
elbilsladdningar pga begränsad kapacitet samt principer för betalning av förbrukad el
per garage. Stämman överlät till styrelsen att fortsätta utreda frågan.

En fråga som lyftes var huruvida kostnader och intäkter för garage särredovisas då
dessa har egna budgetposter. Kassören redogjorde för hur redovisning och fördelning
görs.
Föregende styrelse har arbetat med en underhållsplan och avser fortsätta med denna
under kommande år.
§ 19

Beslut om hur protokoll från årsmötet distribueras

Årsmötesprotokollet distribueras i form av pappersprotokoll.
§ 20

Årsmötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och årsmötet avslutades.

