Protokoll fört vid årsmöte för samfälligheten Smedskjortan
Norra, onsdag 26/3 2008
Plats: Församlingshusets källare; 15 hushåll närvarande.
1. På frågan om mötet utlysts på rätt sätt svarade mötesdeltagarna ja!
2. Dagordningen för mötet fastställdes och godkändes.
3. Till att leda årsmötet valdes Thomas Johansson.
4. Till mötessekreterare valdes Hans Alvunger.
5. Till att justera protokollet valdes Sam Tabbert och Evert Johansson.
6. Styrelsens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
7. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
8. Inga motioner från medlemmarna var inkomna.
9. Ersättning till styrelse, revisorer och övriga som tidigare med styrelsemedlem 990 kr;
revisorer 90 kr; övriga: person som sköter undercentral, person som sköter
värmedebitering och tillsynsmän för området 490 kr.
10. Förslag till årsbudget och debiteringslängd upplästes och godkändes.
11. Val av styrelse.
Ordförande: Thomas Johansson
Ordinarie styrelsemedlemmar: Kåre Eriksson, Per Jonsson och Hans Alvunger.
Suppleanter: Anette Åberg och Per Lindberg.
Kassör: Valberedningen har inte lyckats hitta någon lämplig person.
Styrelsen skall konstituera sig i vanlig ordning för att försöka hitta en kassörlösning
inom styrelsen, men om inte detta går kommer kallelse till ett extra föreningsmöte den
17 maj i samband med städdagen. Förhoppningsvis har valberedningen lyckats i sitt
arbete vid detta möte. Per Jonsson ställer upp som kassör fram till dess.

12. Val av två revisorer: Ingvar Johansson och Jan Andersson. Suppleant Magnus Helén.
13. Val av valberedning: Lars Ehrnborg och Tommy Kembring.
14. Val av person att sköta:
a) Undercentral: Kåre Eriksson.
b) Värmedebitering: Tommy Kembring.
c) Tillsyn av området: Fredrik Erlingsson och Mattias Åberg.
15. Framställan från styrelsen.
 Städdag: Som tidigare nämnts den 17 maj då även extra föreningsstämma
hålles. Ingen container vid detta tillfälle – skäl: a) det är i dag gratis att lämna
sopor, b) det kan bli kostsamt för samfälligheten om det upptäcks att något
slängs som inte får vara där. Dessutom är containerkostnaden stor.
 Jourveckor: Tillsynsmännen kommer inom kort att dela ut en jourlista för
skötsel av våra gemensamma grönområden. Här kommer också att finnas
rutiner för handhavande av nycklar samt vad som kan hända om någon medlem
inte tar ansvar för sin jourvecka.
 Undercentralen: Styrelsens förslag är att vi i år måste rusta upp undercentralen.
Panel ska bytas och ommålning ska ske i samma färg. Mötet biföll detta förslag
med ett ja!
 Hålla rent på gatan mot tomtgräns: Medlem uppmanas att sopa sin del av gata
utefter tomtgränsen. Ett välskött område är ett gott ansikte utåt.
 Hemsidan: Protokollen från våra möten kommer i fortsättningen att komma i
pappersform i era brevlådor. Kanske inte så många utnyttjar vår hemsida där
all information finns, även protokoll. Beslöts av mötet att hemsidan ska finnas
kvar (kostnad 7000 kr/år). Ansvarig för hemsidan är som tidigare Per Lindberg.
 Gräsklippare och trimmer: Våra redskap är i dåligt skick. Mötet beslöt och gav
styrelsen i uppdrag att köpa in ny utrustning.
 Förslag om enkel grillplats: Mötet beslöt att en enkel grillplats bestående av en
betongring, galler och ett lock samt en flyttbar bänk till en ungefärlig kostnad
av 700 kr skall uppföras. Sam Tabbert håller i trådarna för detta.
16. Övriga frågor:
Om hur bilar parkeras på vårt område: Lars Ehrnborg tog upp frågan om bilar som står
parkerade med ett hjul i en avloppsbrunn, eller över en avloppsbrunn. Vad händer om
locket ger vika och vem står för kostnaden? Även området runt en avloppsbrunn är
känsligt och för ett par år sedan hade brunnen vid infarten till området sjunkit så pass
mycket att brunnen behövde lyftas upp. Mötet beslöt att bilar som står parkerade över
en avloppsbrunn skall omgående flyttas.
Till medlemmarna; försök att se till att er bil/bilar står parkerade på era uppfarter.
Detta för att göra vår smala gata framkomlig om något oförutsett skulle hända.

17. Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängliga: Stämmoprotokoll finns
tillgängligt hos Hans Alvunger och inom kort på vår hemsida och i era brevlådor.
Justeras:

Justeras:

____________________________
Sam Tabbert

____________________________
Evert Johansson

____________________________
Sekreterare Hans Alvunger

