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Protokoll Årsmöte
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Långsätterskolans matsal
Kl 17:00

§1

Mötet öppnades

§2

Mötet godkände dagordningen

§3

Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst

§4

Val av ordförande för mötet
Kjell G Sjöö valdes till ordförande för stämman

§5

Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare
Björn Andersson och Christer Sjöberg valdes att justera protokollet.

§6

Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2015
Viktoria återgav verksamhetsberättelsen samt debiteringslängden.

§ 6b

Balans- och resultaträkning
Sofia Remnert återgav Ekonomi, Balans och Resultat presentation samt hur vinst
ifrån verksamhetsåret skulle fördelas.

§ 6d

Revisorernas berättelse
Sara Ejnefjäll återgav Revisorernas rapport. Revisorerna rekommenderade
årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

§7

Beslut om fastställande av Balans & Resultaträkning
Årsstämman fastställde balans och resultaträkningen.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9

Ersättning till styrelsen
Årsstämman godkände den enligt budget, föreslagna ersättningen till styrelsen.

§ 10

Fastställande av 2016 års budget
Stämman godkände budgetförslag för 2016

§ 11

Val till styrelsen
Victoria Taubner omvaldes till Ordförande på 1 år.
Tommy Malmgren omvaldes till ledamot på 2 år.
Håkan Alderud går in som ledamot i fyllnadsval.
Björn Lager och Thomas Ejnefjäll går in som suppleanter på 1 år vardera.

§ 12

Val av revisorer
Sara Ejnefjäll har ett år kvar.
Tommy Werlefors omvaldes till revisor på 2 år.
Revisorssuppleanter
Karl-Gustav Bondesson, Ines Eriksson

§ 13

Kvartersombud & Valberedning

Kvarter 1. Fam. Hansson. Hjortronvägen 6
Kvarter 2. Stefan Berg. Hjortronvägen 54. Sammankallande för
valberedningen.
Kvarter 3. Fam Danielsson. Hjortronvägen 110
Kvarter 4. Pettersson och Eriksson. Blåbärsvägen 1 & 3
Kvarter 5. Fam. Karlsson. Blåbärsvägen 2.
Kvarter 6. Ulf Jähnke. Lingongången 5.
§ 14

Motioner

Motion 1 – Golvet i tvättstugan (Rengöring & Målning)
Styrelsen får i uppdrag att städa samt måla upp golvet i tvättstuga så det blir
lättare att underhålla.
Motion 2 – Underhåll gemensamhetsanläggningar
Garage, kvartershus och målning av linjer
Kvartershus 3 har dåligt skick och man vill veta mer om hur underhåll m.m.
planeras.
Behov av underhåll kan och bör tas upp löpande med styrelsen och behöver inte
vänta till årsmötet. Styrelsen skall göra underhållsplanen offentlig via hemsidan.
Styrelsen kommer se över behovet av underhåll med hjälp av kvartsombuden.
Prioriterat underhåll som påverkar personsäkerheten prioriteras i första hand.
Mindre åtgärder antas kvarteren kunna utföra själva.
Nya linjer bör målas på vissa kvarter. ”T” räcker för hörnen. Kvarteren gör det
själva med stöd av styrelsen och kvartsombud.
Motion 3 – Sophantering, mer sortering.
Diskussion om behov och fördelar.

Stämman beslutar att göra ett test med kärl för sortering av förpackningar och
plast på kvarter 1-3.
§ 15

Info om Digital TV
Sappa avtal löper strax ut. Det löper vidare med 1 månads uppsägningstid.
Digital signal finns men inga boxar är utdelade. Ca 30kr per medlem kommer
det kosta att få box utdelade.
Styrelsen arbetar vidare och ta fram förslag.

§ 16

Övriga frågor
Sopningsbil som tar bort grus
Bättre information / kommunikation ut till medlemmarna önskas. Tydligare att
grus är farligt avfall och skall hämtas upp av sopbil.
Störande fotbollsspelande i kvarter 5
Oro för barn, fastigheter (kvartshus och privata fastigheter) samt risk för
glasrutor. Det är ej önskvärt med bollsport i kvarteret. Vi hänvisar i första hand
till asfaltsplanen, Långsätterskolans grusplan eller någon av de andra planerna på
Arnö.
Underhåll Lås
Status på lås och plan för utbyte/service av dessa skall läggas till
underhållsplanen.

§ 17

Beslut om distribution av protokoll
Mötet beslutade att protokollen distribueras som tidigare år. Dels utskrivet till
respektive medlems brevlåda samt digitalt på hemsidan.

§ 18

Mötet avslutas
Kjell g Sjöö förklarar mötet avslutat.

