Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie
föreningsstämma tisdagen den 12 april 2011.
Plats:
Carlskyrkan

§ 1.

Till ordförande för stämman utsågs Lelmart Fällgren.

§ 2.

Till sekreterare utsågs Lars-Erik Edström.

§ 3.

Till justerare och rösträknare utsågs Einar Lestander och May Persson

§ 4.

Stämman ansåg att kallelse skett på stadgeenligt sätt.

§ 5.

Röstlängden godkändes genom att de närvarande tecknade sig på lista som bifogas
protokollet.

§ 6.

Styrelsens ordförande, Oskar Appelgren, föredrog verksamhetsberättelsen för
2010 som stämman godkände och hade skickats ut tillsammans med kallelsen.

§ 7.

Revisorerna hade föreslagit att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2010 och
det blev även stämmans beslut.

§ 8.

Stämman beslutade att ersättning till styrelse utgår med 150 kr/h.

§ 9.

Budget och debiteringslängd blev fastställda på höstmötet.

§ 10.

Till ordförande (1 år) valdes Dagmar Granholm., nyval.

§ 11.

Till övriga styrelseledamöter (2 år) valdes
Göran Sandström, omval
Jörgen Classon, omval
Eva Olsson, omval.

§ 12.

Suppleanter (2 år)

Hanna Enwald, nyval
Ulla Moritz, omval.

Revisorer

Gunnar Karlsson, ordinarie
Inga-Lill Nilsson, ordinarie
Stig Burstedt, ersättare.

§ 13.

Till funktionärer i samfälligheten utsågs:
Yttre miljö, städledare
område 2 Berit Aronsson och Cecilia Högstadius
Per Stenmark
Gatubelysning
Gemensamt garage
Joacim Lindfors
Sophus
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett eller flera
namn tillsammans med Karl-Erik Andersson.
Arvoden för respektive ansvarsområde bestäms av
styrelsen.

§ 14.

Till valberedningen utsågs

område 1 Peter Andersson
område 2 Eva Selstam
område 3 Utses av dem själva och meddelar
styrelsen namnet
område 4 Tomas Hallberg.

Sammankallande beslutas av valberedningen själva.

§ 15.

Till trivselkomrniten valdes Joacim Lindfors och Jörgen Persson.

§ 16.

Information om förbrukningen av el och vatten - hänvisning till
verksamhets berättelsens föredragning.

§ 17.

Styrelsen informerade om kommande arbeten i lekparkerna. Helrenovering
behövs, punktinsatser hjälper inte längre. Arbetsgrupp behövs. Jörgen Persson
informerade om sin undersökning av kostnader (ca 200-250 kkr).

§ 18.

Motioner. Stämman beslutade att:
-Inte lägga ut gräsklippningen på entreprenad.
- Inte utse en energigrupp.
(Styrelsen har redan uppdraget att leda arbetet, för samfälligheten, på bästa sätt).
-Inte införa individuell mätning av värme och vatten.

§ 19.

Nya medlemmar i samfälligheten sedan förra ordinarie stämma som hälsades
välkomna;
Linus Mattsson 20
Hanna Enwald 44
Magnus Häggström 56
Finn Arne Jörgensen 58
Tomas Höök/Malin Jonasson 72
Sandra & Rolf Schwalb 102
Therese Leinonen 108
Annie Sellman/Nicklas Friberg 124
Jennie Stens 172

§ 20.

Övriga frågor:
Komposten: UMEVA är tillfrågad men har ej höti av sig, styrelsen kontaktar
UMEVAigen.
Energifrågor: Styrelsen går vidare med arbetet, arbetet rör även budgeteringen.
Försäkringsfrågor: Styrelsen ser över vilka försäkringar vi har och vad som gäller
för dessa.

§ 21.

Karl-Erik Andersson informerade om att vi ska sopa ut grus från parkeringen,
dock ej i högar.

§ 22.

Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt; delas ut till varje hushåll samt finns
tillgängligt på vår hemsida.

§ 23.

Ordförande avslutade föreningsstämman.

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Lars-Erik Edström
Sekreterare

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Einar Lestander
Justerare
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Revisionsberättelse för Gnejsens samfällighet
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2010 i
Gnejsens Samfällighet, Carlshem. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av
dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om
styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller
årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
samfälligheten samt disponerar förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå rien 28 Mars
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Skyddat mot plagiering av namnteckning

CfGunnar Karlsson

Skyddat mot plagiering av
namnteckning

Skyddat mot plagiering av
namnteckning
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namnteckning

