Gnejsens Samfällighetsförening
Extra Föreningstämma
Tid Onsdagen den 14 november 2012 Il< 19:00
Plats Carlskyrkan

§l Val Av Ordförande

Dagmar Granholm valdes till stämmans ordförande
§2 Val av sekreterare
Stefan Granberg valdes till sekreterare för stämman
§3 Val av Justerare
Lisa Lundmark valdes till justerare
§4 Frågan om stämman utlysts på ett behörigt sätt
Svar: Ja
§5 Fastställande av röstlängd- Närvarolista
Närvarolistan bifogas protokollet
§6 Dagordningens godkännande
Svar: Ja
§7 Information om värme, vatten förbrukning m.m
Göran och Mats informerade. Tre garagelängor har nu energimätare för att mäta förbrukningen. Det
visar sig att garagen står för ca 16% av föreningens totala energiförbrukning vilket var mindre än vad
vi trott. Sedan sorteringen av hushållsavfall införts så kan vi nu se att ca 30% av den vikt som slängs i
soprummet är hushållssopor. Dessa 30% betalar vi numera inte för. Däremot har vi infört tätare
mellan tömningsintervallen på bl.a. plast och kartong vilket äter upp en del av vinsten.
§8 Preliminär budget för 2013
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Inga större förändringar mot föregående år. Utom att budgeten för snöröjning ökat något.
§9 Övriga frågor
Karl-Erik meddelade att soprummets kärl för batterier och lampor tömmes av samfälligheten. Det
behövs ca 3-4 tömningar per år. Kärlen töms på återvinningen på Gimonäs. Förslaget är därför att
arbetet fördelas ut till ett städområde per år likt gränsklipparuppdraget. städområde 1 börjar.

En skrivelse om hur rekryteringen av städledare bör gå till har kommit in. Vill man sluta som
funktionär tar man upp det med den representant i valberedningen som hör till ens eget
städområde. Valberedningens uppdrag utökas därmed. Beslut om detta fastslogs.
Klagomål på den analoga TV-signalen. styrelsen kollar med Umeå Energi om det går att åtgärda.
Önskemål om att ordna gemensamma städdagar dagtid, istället som nu områdesspecifika städdagar
som oftast genomförs på kvällen framfördels. stämman fattade beslut om detta.

§10 Stämmoprotokoll anslås i sophuset samt finns tillgängligt på vår hemsida
§11 Avslutning

Skyddat mot plagiering av
namnteckning

stämmans sekreterare

Justerare
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Lisa lundmark
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