
�  av �1 2

Föreningsstämma Smedskjortan norra 2016
2016-03-16

14 fastigheter närvarade

1. Beslutades att mötet utlysts korrekt. 

2. Dagordningen godkändes.

3. Till ordförande för stämman valdes Robert Ekström.

3.b Robert Ekström valdes till ordförande för samfälligheten på två år.

4. Till sekreterare för stämman valdes Sam Tabbert.

5. Till justeringsmän för stämman valdes Lars Ehrnborg och Andreas Wahlberg.

6. Redovisning av verksamhetsberättelse.

7. Revisorerna hade inget att anmärka på.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Styrelsens förslag till årsbudget godkändes. 

10. Andreas Wahlberg valdes som kassör på ett år, fyllnadsval för Emelie Törnkrantz.

11. Som firmatecknare valdes Robert Ekström och Andreas Wahlberg.

12. Som ledamöter på två år valdes Ingvar Petersson och Torbjörn Myrhall.

13. Som Suppleanter på ett år valdes Sam Tabbert och Carin Eriksson.

14. Till revisorer valdes Jan Andersson och Timmy Nyström, som revisorsuppleant Valdes 
Fredrik Kryssing.

15. Valberedning består av Ulrika Ekström och Anja Elnéus. Förslag på valberedning         
lämnades tidigare ut i brevlådor och godkändes.

16. Till ansvarig för undercentralen valdes Mattias Åberg. Värmedebitering Thommy Kem-
bring. Tillsyningsman Fredrik Erlingsson. 

17. Städdagen beslutades hållas den 14/5 kl. 10.00-12.00.

18. Motioner. Inga motioner har lämnats in till årsmötet.

19. Förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som ser över framtida lösningar för fjärrvärmen 
godkändes. Gruppen består av Torbjörn Myrhall, Ingvar Petersson och Thommy Kembring. 
Gruppen lämnar delrapporter under styrelsemöten som protokollförs.
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20. Förslag om ersättning till ansvarig för hemsidan. Stämman beslutade 500:-/år.

20.b. Torbjörn redovisade underhållsplanen. Punkter som bör göras under städdagen. Det 
lyftes även ett förslag om en städdag på hösten. 
Torbjörn och Thommy kan bistå med klippning ifall det missköts.

21. Övriga frågor.

a, Thommy informerade lite  om ombyggnads av E22:an. Trafiken genom Smedby kom-
mer öka väldigt mycket vilket kan skapa problem. Ombyggnaden görs i tre etapper för att 
lätta på trycket. Projektet beräknas vara klart vid midsommar 2018.

b, Samfälligheten gräns slutar vid häcken vid infarten till området. Frågan om att köpa loss 
gräsplätten till parkeringsplats lyfts på styrelsemöte.

c, Styrelsen ser över inköp av en ny fjärrkontroll till värmesystemet vid nästa styrelsemöte

22. Mötet avslutade.

                                                        Sam Tabbert
                                         -----------------------------------------------

       Sekreterare Sam Tabbert

               Lars Ehrborg                                                      Andreas Wahlberg
------------------------------------------                                 ------------------------------------------
      Justerare Lars Ehrborg           Justerare Andreas Wahlberg


