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Plats Carlskyrkan
Närvarande:20 medlemmar enligt närvarolista

Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
$1 Val av ordforande för stämman

Till ordförande valdes N ils Haggström
52 ,Val av sekreterare for stämman

Till sekreterare valdes Roland Johansson
53 Val av justerare/rösträh~re

Till justerare och rösträknare valdes Sari Vihtari och Oskar Appelgren
54 Frigsn om stiinman blivit behörigen sammankal!ad

Stämman förklarades behfirigen utlyst
55 Fastställande av röstlängd

Rcstlängd/närvarolistafastställdes genom att de närvarande antecknade sig på
en närvarolista (bifogas protokoll)
56 Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades av ordföranden och ides med
godkännande till handlingarna.
Bert Grahn föredrog revisorsberättelsen som avslutades med att man ?-!!styrkte
ansvarsfnhet för styrelsen
57 Ansvarsfrihet

Beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
58 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättning till styrelsen och revisorer skall vara oförandrat 35000 kr.
59 Budget och debiteringslängd för 2002

Preliminärt förslag fastställdes.

$10 Val av ordförande och vissa övriga ledamöter
Till ordförande på ett år valdes NilsHäggström (omval)
Ulf Persson ( omval) 2år.*
Zandra Karlsson (omval) 2 år
Sten Larsson (omval) 2 år
Lars-Erik Edström (nyval) 2 år
Helena Teglund (nyval) 1 år
*Betr. Ulf Persson bestämdes att Ulf fungerar som kassör under detta år med
Lars-Erik Edström som "biträdandew.Ulf sitter som ledamot i styrelsen under
år 2003, då Lars-Erik Edström tar översom kassör.

$1 1 Val av revisorer
Till revisorer omvaldes herrarna Bert Grahn och Sten-Erik Byström
$12 Kompletterande val av ansvariga för vissa områden
Ansvarig för gator och parkeringar: Per Holge'n, som ersätter Gunnar Stenvall.
Gunnar har lovat att stötta Per's arbete vid behov.
Ansvarig för yttre miljö, delområde 2: Mats Lindström, som ersätter Uno
Stenrnan.

$13 Val av valberedning
Styrelsens förslag:
Område 1: Roland Johansson med Nils-Olov Nilsson som ersättare.
Område 2: Gunnar Nilsson med Lennart Teglund som ersättare.
Område 3: Egon Eriksson med Ingemar Jonsson som ersättare
Område 4. Nelson Sherman med Gun-Marie Lindberg som ersättare.
Sammankal1ande:Gunnar Nilsson.

$14 Val av festkommitte'
Begreppet festkommitte ändrades till 'trivselkommitte'.
Sari Vihtari och Helen Eriksson (Kvartsvägen 30) valdes att ingå i
trivselkommitten.
Sari föreslår att kommitte'n i fortsättningen ska få disponera över en mindre
summa pengar för inköp av nodvändiga attiraljer som kan behövas för
områdets trivsel.Styrelsen utreder.

$15 Inkomna motioner
Inga motioner hade inlämnats.

$16 Information om dataverktyg
Oskar Appelgren informerade om ett nytt dataverktyg, som i princip innehr

att varje dataanvandare själv kan kontrollera hur mycket kapacitet hanlhon har
att utnyttja av sin uppkoppling per dygn. Vid för högt utnyttjande blir den
"skyldige" tillfalligt bortkopplad från internettjanster utanför Bo Stream (d.v.s.
DMZ-punkten). Detta påverkar dock inte möjligheten att läsa e-post till
adresser på gnejsen.se. Se f.6. Gnejsens hemsida (www.gnejsen.se)
$17 Övriga frågor

Sari Vihtari tog upp frågan om bilparkering inom området. Frågan har tidigare
behandlats och fortfarande galler att någon parkering inom granderna ej Gr
förekomma. Se f.ö. vår hemsida under "trafikfrågor".
Gunnar Stenvall informerade om att lånade verktyg ur våri gemensamma
förråd skall Aterlämnas direkt efter användandet.
$1 8 Meddelanden

Tnga meddelanden
519 Plats dar stammoprotokollet hålls tillgängligt

Stamrnoprotokolletutdelas till alla hushåll
520 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse
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