Protokoll
Sammanträde 2007-04- 1 8
Art
Tid
Plats

Ordinarie föreningsstämma
tisdag 2007-04-1 8 kl 19:00
Carlskyrkan

$ l Ordförande

Oscar Appelgren valdes till ordförande för stämman

$2 Sekreterare

Stefan Granberg valdes sekreterare för stämman

$3 Justerare

Urban Helmersson och Linda Kangas

$4 Kallelse

Staininan har behörigen blivit sammankallad

$ 5 Röstlängd

En närvarolista upprättades och denna användes soin röstlängd

$6 Styrelsen och
revisorerna

Styrelsen och revisorernas berättelse föredrogs. Ingen har något att
invända. Styrelsens förslag till balans och resultaträkning faststals

$7 Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen

$8 Ersättningar

Sanlma ersättning enligt tidigare år beslutades, 125:ltim,
budget 50.000krlår

Debiteringslängden fastställd enligt förslag på extrastämman i höstas.
$9 Budget och
debiteringslängd
för 2007
$10 Val av
ordförande och
ledarmöter i
styrelsen

Ordförande:
Ledarmöter:

Oskar Appelgren Omval
Helene Renfors Omval 2år
Carina Pokosta
Omval 2år
Jörgen Karlsson Omval 2år
Göran Sandström Omval 2år
Urban Helmertsson
Nyval
Gunnar Karlsson Ordinarie
Inga-Lill Nilsson Ordinarie
ersättare
Stig Burström

$ 1 l Val av
revisorer
$ 12 Funktionärer Städområde 2

Stadområde 4

Helena Bergström
Monika Reilert
Linda Kangas
Gunilla Holm

Garageområde 2 Peter Tottehansson

$ 13Valberedning Onlråde l
Område 2
Område 3

Område 4

Stig Burstet
Miclte Jonsson
Monika Eriksson
Gunilla Holm

Valberedningen skall i förväg till nasta ordinarie stamma utse sekreterare
$14
Trivselkoilirnitte Oscar Appelgren omval lår
Mattias Forsberg omval 1år
$15 Motioner

Inga nya motioner inkommna

$16 NY
internetleverantör Samfallighetens nya Internetleverantör Riksnet presenterade sig.
Bytet sker 2007-06-01

$17 Nya
medlei-i~mar

1115 Kvartsvagen 40
Ulrika Hallberg
Joakim Lindförs

211 1 Kvartsvagen 92

1 8110 Kvai*tsvagen 144
Susanne lindgren
Petter Sundqvist
$ 18 El & Vatten
$ 1 9 Info on1
Kabel-TV

Oscar informerade om el och vattenförbrukningen
Oscar informerade om att vi har ansökt om att få se den nya gratiskanalen
"Kanal 9". Canal Digital som ar vår kabel-TV leverantör säger att det
behövs byggas ut en utrustning som finns på berghem. Nar detta ltornmer
att ske ar dock oklart.

$20 Övriga frågor Radonmätning
En radonmätning har gjort i ett av våra hus och man har konstaterat att
värdena ligger under hälften av gällande gränsvärden, Eftersom våra hus ar
byggda på samma plats och med samma material så bedömer man att
radonvardet i alla hus ar likvärdiga

Färger på våra hus
En diskussion uppstod kring den policy som säger vilka farger vi ska i-ilåla
våra hus i. Stämman uppmanade till att denna fråga skall lämnas in som en
motion till nasta stämma.
Röklukt i Garagen
Det har kommit in klagomål angående att det luktar cigarettrök i en av
våra garagelängor. Vi betonar att detta inte får ske, främst av
sakerhetsskal.

iCienerationsvaxling av områdets "Tomtar" efterfrågades, dvs personer som
ser över vårt område och lagar små skador, byter ut sönderkörda brädor,
målar och fixar småjobb.
Sabbotage mot sophuset
Under påsklovet har vi haft upprepat sabbotage mot vårt sophus, kodlaset
har slagits sönder två gånger och sopkarl har valts ut dar inne.
$2 1 Meddelande

Inga meddelanden finns

$22 Protokollets
tillgänglighet

Protokollet satts upp i soprummet samt delas ut i alla brevlådor.

$23 Avslutinng

Staminan avsl~itas

Vid Protokollet
Skyddat mot plagiering av namnteckning

Stefan Granberg
Seltreterare

Oscar Appelgren
Ordförande

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Justerare

Justerare

