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Närvarande:
13 fastigheter representerade

Ansvar

Klart:

1. Beslutades att mötet utlysts på rätt sätt.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes.
3. Till ordförande för stämman valdes Sam Tabbert.
4. Till sekreterare för stämman valdes Ivan Törnkrantz.
5. Till justeringsmän för stämman valdes Kåre Eriksson & Hans Alvunger.
6. Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
7. Revisorernas berättelse gicks igenom.
7a. Fanns inget att anmärka på.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Motioner från medlemmarna.
9a. Ordförande och kassör väljs på en mandattid av två år, så att endast en väljs
vid den årliga stämman varje år. Med tanke på lagtexten föreslås att 2013 väljs
kassören på två år och ordföranden på ett. Därefter är mandattiden två år för
båda. Inlämnad av Kåre Eriksson.
Styrelsen liksom stämman tillstyrker denna motion.
9b. Nya årliga arvoden till: kassören 8000 kr, ordföranden 3000 kr,
revisorerna 500 kr, revisorsuppleanten 250 kr. Inlämnad av Kåre Eriksson &
Hans Alvunger.
Styrelsen liksom stämman tillstyrker denna motion, dock med en ändring
angående revisorssuppleantens arvode som höjs till 500 kr med närvaroplikt
vid revisorernas sammankomster.
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Styrelsen

9c. Samtliga fastigheter debiteras 300 kr i månadsskiftet april/maj. Våra
tillsyningsmän för en liggare över vilka som skött och ej skött sina åligganden.
Styrelsen tar, tillsammans med dem, beslut på vilka som vid nästa april/maj ska
debiteras 300 kr på nytt. Det blir av naturliga skäl bara de som valt att ej sköta
sina ålagda sysslor. Inlämnad av Kåre Eriksson & Hans Alvunger.
Styrelsen liksom stämman avstyrker denna motion med motiveringen att detta
medför för stort administrativt arbete.
Stämman har haft en lång diskussion hur vi sköter våra gemensamma sysslor!
Styrelsen har fått i uppdrag av stämman att jobba vidare med problemet.
10. Styrelsen presenterar förslag till budget vid en extrastämma lördagen den
12 maj i samband med gemensam städdag. Olika förslag på
samfällighetsavgiften kommer också presenteras och väljas genom omröstning.
11. Val av styrelse:
11a. Till ordförande valdes Ingvar Petersson på 1 år.
11b. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Per Lindberg, Sam Tabbert &
Torbjörn Myrhall på 1 år.
11c. Till suppleanter valdes Anette Åberg och Robert Ekström på 1 år.
11d. Till Kassör valdes Emelie Törnkrantz.
12. Till revisorer valdes Jan Andersson & Magnus Sköld, samt suppleant
Fredrik Kryssing på 1 år.
13. Till valberedning valdes Lars Ehrnborg & Kåre Eriksson på ett år.
14. Val övrigt:
14a. Till tillsyningsmän valdes Fredrik Erlingsson och Mattias Åberg på 1 år.
14b. Till att sköta värmedebiteringen valdes Thommy Kembring på 1 år.
14c. Till att sköta undercentralen valdes Kåre Eriksson på 1 år.

Tillsynings
män

15a. Städdag lördagen den 12 maj, kl. 10.00. Kallelse i brevlåda.

Tillsynings
män

15b. Ny jourlista gällande 2012/2013 delas ut i brevlåda.
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16. Övrigt:
16a. Det går att se vad våra grannar heter under fliken ”områdeskarta” på vår
hemsida via 118 100.se. Gäller dock inte de med hemligt nummer!
http://www.smedskjortannorra.se
16b. Omröstning om ny vägbelysning sker på extrastämman lördagen den 12
maj i samband med gemensam städdag.
16c. Betala till samfälligheten i tid!!! Vår kassör har fått påminna vissa
fastigheter fler än en gång under året. Detta ökar arbetsbelastningen för vår
kassör och är inte ok, skärpning!
16d. Ta gärna en titt på vägen utanför er fastighet, då det eventuellt behövs
städas upp efter vintern!
16e. Nyckeln till de ”nya” grindarna finns i undercentralen.

……………………………….
Sekreterare Ivan Törnkrantz
…………………………..
Justerare Kåre Eriksson

…………………...............
Justerare Hans Alvunger

