Protokoll fört vid samfälligheten Smedskjortan Norras årsmöte den
12 april 2010.
14 fastigheter var representerade.

§ 1a Beslutades att mötet utlyst på rätt sätt. Stadgarna säger mars
månad, men problem att få lokal och delvis också med att få
revisionen klar godkändes av mötet.
§1b En tyst minut hölls för vår alldeles för tidigt bortgångne gode
granne, Ingvar Johansson.
§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Till ordförande för stämman valdes Sam Tabbert.

§4

Till sekreterare för stämman valdes Kåre Eriksson.

§5

Till justeringsmän för stämman valdes Thomas Olofsson och
Hans Alvunger.

§6

Styrelsens och revisorernas berättelser gicks igenom. Inga
anmärkningar fanns att göras.

§7

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattade.

§8a Årsmötet beslutade att, enligt motion, inköpa en snöslunga.
Ett tak för kostnaden sattes till 15 000 kr. Beslutades att
under en prövotid på två år låta lån av snöslungan vara gratis.
Beslutades även att Kåre och Fredrik i höst sköter inköpet av
snöslungan.

§8b Årsmötet beslutade att, enligt motion, inköpa en så kallad
fågelbogunga, en std. gunga och en baby gunga. Kåre sköter
beställningen.
§8c Årsmötet beslutade att, enligt motion, inköpa en så kallad
rensskopa till våra dagvattenbrunnar. Kåre sköter
beställningen.
§9

Ersättning till styrelsen. Frågan bordlades. Beslutades att
frågan tas upp vid en extra stämma i höst, då styrelsen har
klarat ut ev. problem med skatter, arbetsgivaravgifter och
liknande.

§10 Styrelsens förslag till budget godkändes av stämman. Dock,
vad gäller utdebitering av löpande utgifter och fonderingar,
beslutades att tills vidare fortsätta med nu gällande
debiteringar, men frågan ska tas upp på den extra stämman i
höst. Förslag fanns att både sänka och låta fonderingen ligga
oförändrad. Dess utom fanns förslag att höja avgiften för
löpande kostnader. Den avgift på 100 kr som idag tas ut
täcker inte de faktiska kostnaderna. Avgiften för löpande
utgifter låg under det gångna året på minus ca. 37 kr/månad.
Ingående diskuterades också de eventuella kostnader som kan
komma i samband med vårt kulvertsystem. Att försöka sälja
av anläggningen nämndes också. Försök på detta område har
gjorts, men kanske kan ett nytt försök vara mödan värd.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda olika alternativ och lämna
förslag i höst.

§11 Till ordförande för ett år valdes Sam Tabbert.
Till kassör för två år valdes Gun Hillén

Till styrelsen valdes på ett år Per Jonsson, Per Lindberg och
Ingvar Pettersson.
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Anette Åberg och
Ivan Törnkrantz.
Årsmötet rekommenderade även styrelsen att till samtliga
möten även kalla suppleanterna.
§12 Till revisorer valdes på ett år Jan Andersson och Magnus
Sköld.
Till revisorsuppleant valdes Magnus Hillén.
§13 Till valberedning valdes på ett år Hans Alvunger och Lars
Ehrnborg.
§14 Till att sköta undercentralen på ett år valdes Kåre Eriksson.
Till att sköta värmedebiteringen på ett år valdes Thommy
Kembring.
Till att verka som tillsyningsmän valdes på ett år Fredrik
Erlingsson och Mattias Åberg.
§15a Beslutades att den årliga uppsnyggningen av området ska
göras den 29 maj. Kallelse kommer att gå ut.
§15b Panelbyte på undercentralen ska utföras i sommar.

§15c Jourlista har distribuerats i alla brevlådor, men finns på
hemsidan
http://smedskjortannorra.se/fs/home/index.asp?w=pages

§16a Stolparna vid undercentralen sitter fast! Detta är en
evakueringsväg. Blir en av punkterna vid städdagen.
§16b Grillplatsen för vår lekplats diskuterades. Olika förslag
fördes fram. Inga beslut togs, men målet är att det genomförs.
§16c Lars visade på olika alternativ till våra något åldersstigna
garageportar. Crawford-portar finns att se på Dokumentvägen
vid Hansabil. Gör gärna ett besök om du har planer på att
byta. Ta i så fall kontakt med Lars, då ju fler vi blir desto
billigare blir det. Lars kommer att göra ett utskick i frågan.
§16d Lars tog upp frågan om byte av tak. Lars kommer att göra ett
utskick i frågan, då han fått in begärd offert. Kostnaden lär
ligga i regionen 120-140 000 kr. Tillägg för franska
balkonger o.d. höjer naturligtvis kostnaden ytterligare.
§16e Kåre informerade om undercentralen. Beslutades att Kåre
ordnar så att fyra personer får den utbildning som behövs om
utrustningen. Beställes av YIT och TAC som levererat
utrustningen. Kåre ska också undersöka möjligheten att få ett
serviceavtal med YIT för att ha möjligheten att ringa tekniker
på icke kontorstid. Förslag lämnas till styrelsen i frågan.
Beslutades också att givaren för yttertemperatur/ytterbelysn.
separeras och flyttas till ett säkrare ställe när panel spikats på
gavlarna.

§17 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman
avslutad.

………………………………….
Vid protokollet Kåre Eriksson

………………………………..
Justeras Hans Alvunger

……………………………….
Justeras Thomas Olofsson

