GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENNG
PROTOKOLL
Art: Ordinarie föreningsstämma
'l'id: 2003-04-23
Plats: Carlskyrkan
Närvarande: 39 medlemmar enligt närvarolista

Ordförande Nils Häggströin öppnade inötet och halsade alla välkomna
$1 Val av ordförande for stämman
Till ordförande valdes Nils Häggström
C32 Val av sekreterare för stämman
'1'111 sekreterare valdes Koland Johansson
C33 Val av justerarelrösträknare
Till justerare och röstraknare valdes Christian Eriksson och Peter Hansson
$4 Fragan om stämman blivit behörigen sammankaiiad
Stämman torklarades behörigen utlyst
C35 Fastställande av röstlängd
Röstl%ngd/narvarolistafastställdes genom att de närvarande antecknade sig p i en
narvarolista(bifogas protokoll)
C36 Styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens verksainhetsberattelse redovisades av ordföranden. Beträffande
reparationsfondens storlek (256.855,03 kronor) galler detta vid ingången av 2003. I
övrigt inga aninarkningar p i verksamhetsberättelsen soin lades ined godkännande till
handlingarna
Bert Grahn föredrog revisorsberatteisen soin avslutades med ett tillstyrkande oin
ansvarsfrihet för styrelsen

57 Ansvarsfrihet
Beviljade staminan styrelsen ansvarsfrihet för det gangna verksainhetsaret
C38 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättning till styrelsen och revisorer skall vara oförändrat 35000 kronor
59 Budget och debiteringslängd för 2003

Preliminärt förslag fastställdes. Juli ininad blir avgiftsfri.
510 Val av ordiörande och vissa övriga ledamöter
Till ordförande på ett år valdes Nils Haggström(Oinva1)
Bertil hriksson (oinval l ar)
Helene Rhenfors (oinval2 ir)
Carina Yokosta (oinval 2ir)
Stefan Moren (oinval 2ar)
Helene 'l'eglund (oinval2ar)

Martin Akerlund (nyval 2år)

!Sten Larsson och Zandra Karlsson kvarstår 1 år)
$11 Val av revisorer
Till revisorer valdes Sten-Erik Byström(omva1j och Lars Hasselgarde(nyva1) ined
Gunnar Karlsson soin ersättare
$12 Ytterligare funktionärer
Inga ytterligare funktionärer valdes
$13 Val av valberedning
Valberedning tillika stadoinråden enligt följande:
Stadoinråde 1: NilsOlov Nilsson ined Nils Ullsten som ersättare
----2: Lennart Teglund med Jörgen Claesson som ersättare
----- ---- 3: Ingeinar Jonsson med Ernst Luhdberg som ersättare
---- ------- 4: Gun Mari Lindberg med Gunilla Holm soin ersättare
Nils-Olov Nilsson valdes till sammankallande
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$14 Val av trivselkommitte'
Ingen trivselkoinmitte'valdesSDagensfika-pengar föreslogs användas som en
grundplåt till en fraintida trivselkoinmitte'.

$1 5 Inkomnamotioner
Inga inkomna motioner behandlades.
$16 Temperaturer i garagen
Hames Karlsson redogorde för den utredning soin han ihop med styrelsen
arbetat ined.Bestaindes att vi går på styrelsens förslag 15-16gr.C.i våra garage.
Gunnar Stenvall påminde an en gine oin hur viktigt det ar att sopa bort ev. snö på
bilarna innan dessa körs in i garagen.
317 Nytt avtal om bredbandsutnyttjandet med Bostream.
Oskar Appelgren redogjorde för det nya avtalet som ska galla fr.0.m.1 juli.Avtalet
innebar att kapaciteten höjs från 2,5GB för hela området /dygn till 2,OGB pr.
hushåll/dygn.Byte av P-nr. kominer att ske.
$18 6vriga frågor
Hannes redog orde för en del asfaltarbeten som skall göras i sominar.Det stora
arbetet koinmer att ske utanför GP2 &r 1ågpunE;t anordnas 2,5m.längs garagen. Från
lågpunkten(rannan) anordnas jämn lutning till ca. 7m. från garagen.Rensning 2v
dapattenbrunnar saint målning av sophus skall oeksii @ras i soinmar.
$19 Meddelanden
Inga övriga ineddelanden.

$20 Ylats dar stammoprotokollet hålls tillgängligt
StaininoprotokoIlet utdeIas tiII samtliga hushiil1
$21 Information om "Träffen1'-tomten.
Beder Seidegård från Umeå koininuns Sainhallsbyggnadskontor och Rolf
Thomasson (Bostaden) redogjorde för det förslag soin föreligger beträffande

"Träffen"-iointen. Försigget galler uppbyggnad av 2st. högh-m med 6 resp. 8
vaningar.Detta upprör mänga inom vart omrade dar inan frainför allt m e n a att dessa
"kolosser"innebar en kiar försainring. . Utsikten iörsainras och irainför allt kommer
en del av samIallighetens hus att koinma i skuggan av höghusen.Saintliga
mötesdeltagare var helt emot dessa byggnadsplaner.Många undrade m n u husen ska
uppföras, varför kan inan da inte Ilytta ner dein utefter sluttningen till en lägre
inarknivå och samtidigt f
3ett längre avstånd inellan vårt oinråde och höghusen.

522 Avslutning
OrdI'örande avslutade mötet och riktade ett stort tack till Maj Persson soin sa valvilligt bistod ined servering av kaffe ined dopp.
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