
Protokoll fört vid årsstämma för Samfälligheten Smedskjortan Norra
onsdagen den 14/3 2007 i Församlingshemmet.

1. De närvarande (17 boende) svarade ja att mötet var behörigt utlyst.

2. Dagordningen för mötet upplästes och godkändes.

3. Till att leda årsmötet valdes Thomas Olofsson.

4. Som mötessekreterare valdes Hans Alvunger.

5.Till att justera protokollet valdes Fredrik Erlingsson och Sam Tabbert.

6. Styrelsens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade.

8. Inga motioner var inkomna.

9.  Ersättningen till styrelsemedlemmar. Styrelsen får i uppdrag att se över ersättningsnivån och .
      kommer att presentera resultatet vid ett extra föreningsmöte på lekplatsen lördagen den 12/5 
      klockan 11.00. 
      Samtliga boende förväntas komma till detta möte.
 
10.Styrelsens förslag till årsbudget och debiteringslängd upplästes och godkändes. Mötet beslöt att 

höja månadsbetalningen till fonden från idag 200 kronor/månad/fastighet till 500 
kronor/månad/fastighet. Skälet till detta är flera: 
- Att vid en skada på vårt kulvertsystem kunna uppvisa en hygglig ekonomi vid kontakt med 
bank för ett större lån.
- Maskinparken i vår undercentral håller inte för evigt. Om exempelvis några år måste hela 
anläggningen bytas ut och eventuella reparationer göras i undercentralen (dåliga väggar, 
underhåll i form av målning och dylikt).
- Den nya sparformen ger på 3 år en intäkt på 540 000 kronor, en summa som kan användas till 
ovanstående och eventuell upprustning av vår lekplats.

11.Val av styrelse. På årsmötet valdes Thomas Johansson till ordförande och Per Jonsson till kassör. 
     övriga medlemmar av styrelsen blev Hans Alvunger, Sam Tabbert och Per Lindberg. Som
     styrelsesuppleanter valdes Kåre Eriksson och Anette Lindberg. 

     Som revisorer valdes Jan Andersson och Ingvar Johansson. Suppleant Magnus Hallén.

     Valberedningen består av Magnus Sköld och Thommy Kembring.

     Val av personer att sköta:
-    undercentral Kåre Eriksson
– värmedebitering Thommy Kembring
–  tillsyn Fredrik Erlingsson och Mattias Åberg.



12.En gemensam städdag genomförs lördagen den 12/5. En container står uppställd fredagen den
 11/5 till söndagen den 13/5. Boende ombedes att vänta med att fylla containern tidigast lördagen 
den 12/5.

13 Någon mötesdeltagare saknade jourlistan. En lista kommer snarast att delas ut. På listan står även 
vad du förväntas göra sommar som vinter på våra gemensamma ytor.

14.Mötet beslöt att journyckeln hädanefter ska delas ut till berörd person av tillsyningsman. 
Tillsyningsmännen får sedan tillbaka nyckeln vid jourveckans utgång.

15.Styrelsen fick i uppdrag att diskutera ett eventuellt inköp av snöslunga. Beslut kan tas på mötet 
den 12/5.

16.Hemsidan. Per Lindberg önskar information om hemsidans utformning. Utformningen kommer 
att kontinuerligt diskuteras på styrelsemöten där Per numera är invald som medlem. Adressen till 
hemsidan är; www.smedskjortannorra.se. Välkommen till Per med dina ideér.

17.Styrelsen kommer att träffas den 28/3 hemma hos ordförande Thomas Johansson för att;
a) Konstituera styrelsen.
b) Ta fram en ny revidering av våra stadgar som idag är föråldrade. De nya stadgeändringarna 
kommer att delges medlemmarna för kännedom. Beslut om hur stadgarna ska se ut tas på mötet 
den 12/5 klockan 11.00. Då beslutar vi  även om inköp av snöslunga och presenterar och beslutar 
om de nya ersättningarna till förtroendevalda.

     Övriga frågor.
18.Står du i begrepp att göra en förändring i din bostad exempelvis byta garageport? Låt andra få 

veta via vår hemsida. Kanske andra boende går omkring med samma tanke. Större gemensamma 
inköp bör väl ge en annan prisbild? Gå samman!

19.Mötesdeltagarna tackade avgående ordförande Thomas Olofsson för ett gott arbete under den 
ordinarie tid han suttit ordförande och ännu större tack för det extraår han tog på sig i samband 
med att ingen ny ordförande stod att finna. Samma stora tack riktar vi till vår kassör Susanne 
Hobring-Larsson som också gick ett år över tiden. Stort tack!!

20. Stämmoprotokollet hålles tillgängligt hos ordförande Thomas Johansson och kommer som 
      pappersutgåva i din brevlåda.

      Smedby den 2007 03 24
                                                      

     Justeras: 

                    ordförande                                                                               sekreterare

                    justeringsman                                                                         justeringsman
  

http://www.smedskjortannorra.se/

