Årsmöte Sviskonets samfällighetsförening

2013-03-24

Protokoll från årsmöte i Sviskonets Samfällighetsförening, 2013-03-24 kl. 15.00.
Styrelsen representerades av Thomas Barklund, Peter Wilhelmsson, Per-Erik Svensson & Patrik
Ekenbark.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Thomas Barklund 15.08.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stämman valde Thomas Barklund till mötesordförande och Patrik Ekenbark till mötessekreterare.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Stämman valde Marcus Holmström och Peter Arnafors till justerare och rösträknare.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
5. Upprättande av röstlängd
Vid mötet närvarade representanter från fastigheterna:
1, 3, 5, 7, 11, 14, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 52, 56
Stämman fann röstlängden i sin ordning.
6. Godkännande av dagordning
Stämman godkände den föreslagna dagordningen.
7. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2013
Stämman godkände verksamhetsberättelsen för 2013.
8. Godkännande av revisorernas berättelse för 2013
Stämman godkände revisorsberättelsen för 2013.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2012
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
10. Godkännande av budget för 2013
Thomas redogjorde för budgeten. Informerade om önskemål från kassören att inbetalning av
samfällighetsavgifterna ska göras 500 kr i mars, 500 kr april, 1000 kr juni och 30/11. Stämman
godkände detta önskemål. (Dock med förbehållet att det var lite sent i mars och att det då istället
blir 1000 kr som ska betalas sista april.)
Besvarade frågor ang. städningen och avgiften på 4000 kr kan reduceras vid deltagande med 500
kr/städdag.
Stämman beslutade att godkänna budgeten.
11. Valberedningsgenomgång
Valberedningen bestående av Karin Nikolic och Ola Andersson presenterade följande förslag:
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Ordinarie i styrelsen: Thomas Barklund, Lena Lindberg, Per-Erik Svensson, Peter Wilhelmsson, Patrik
Ekenbark (Per-Erik Svensson och Lena Lindberg har ett år kvar på sina poster)
Suppleanter: Peter Arnafors, Marcus Holmström
Revisorer: Berndt Ering, Kjell Lindberg
Revisorsuppeant: Alexis Spanos
Belysningsansvarig: Per-Erik Lindberg
TV-ansvarig: Per-Erik Svensson
Styrelsen föreslog att Karin Nikolic och Ola Andersson fortsätter som valberedare

12. Val av utnämnda poster (från punkt 11)
- Val av Ordförande (1 år) Thomas Barklund
- Val av två Styrelseledamöter (2 år) Patrik Ekenbark & Peter Wilhelmsson
- Val av två Styrelsesuppleanter (1 år) Peter Arnafors & Marcus Holmström
- Val av två Revisorer (1 år) Berndt Ering & Kjell Lindberg
- Val av en Revisorsuppleant (1 år) Alexis Spanos
- Val av en Belysningsansvarig (1 år) Per-Erik Lindberg
- Val av en TV-ansvarig (1 år) Per-Erik Svensson
Ytterligare

- Val av festkommité (1 år) Karin Nikolic, ???

Stämman valde posterna enligt valberedningens förslag.
13. Val av två Valberedare (1 år):
Stämman valde Karin Nikolic och Ola Andersson till valberedare
14. Motioner
Inga motioner har inkommit
15. Övriga frågor
-Thomas Barklund – Buskar/träd i anslutning till tomter, ska följa tomtgränsen, problem mellan
Sviskonvägen 7-11 – detta har medfört att det har varit problem med snöröjningen.
-Thomas Barklund – Snöröjningsföretaget (översyn av avtal tillsammans med andra
samfälligheterna), Karin/Stefan problem med isgata,
-Per-Erik Lindberg – Juridiskt vem har ansvar om någon halkar och slår sig? Ansvarig? Kolla upp om vi
har försäkring som täcker olycksfall?
- Sopning? Kolla med CJ och se om de kan få de gjort.
- Bredbandspengar ska vara inne till den 26e i varje månad.
- Jenny Stenberg – Parkeringar, Ägs alla bilarna av de i samfälligheten? Vad gör vi för att förhindra att
andra parkerar här? Ingen bra lösning – Alla bör använda sina garage i större utsträckning.
- Åke C – Ej backa in mot husen
- Skylten Sviskonvägen, Ej backa – uppdateras?
- Måla upp parkeringsplatserna under städningen
- Per-Erik Lindberg – Ska de sönderkörda garagen åtgärdas. Ja men ska samköras med smed.
- Lekplatsen – snygga till alternativt köpa nytt? Styrelsen tar gärna in förslag. Kolla upp. (Jenny, Karin
& Maria)
- Fiber – Folk är nöjda, Karin/Stefan missnöjda med bild (oklar) och ljud (fluktuerar).
Perra kollar upp alternativ för vad som kan vara tekniskt felaktigt?
- Jenny Stenberg – Spotify, vad hände? 4 var sena och drabbades.
Perra kollar upp 5 & 11 om de inte var i tid?
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-Åke C – Asfaltering? Kommunen?

16. Mötets avslutning
Thomas Barklund tackar alla för deltagandet och förklarar mötet avslutat 15.51!
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