Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening, El- och Garagesektionen

Protokoll fört vid
El- och garagesektionens årsmöte 2014
Plats:
Datum:
Närvarande:

Mariakyrkan, Hammarkullen
24 mars 2014
19 personer samt 5 styrelsemedlemmar

§1. Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Bo Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigt utlyst.
§3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Hasse Andersson.
§5. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maria Wångersjö.
§6. Val av justerare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Jan-Erik Blomqvist.
§7. Bokslut för 2013
Kassören Arne Kardbom föredrog bokslutet för 2013. Budgeten har i stort sett hållits. Den största
posten på underhållssidan utgörs av reparationer på P1. Vi har där använt en del av
garagereserven, som dock fortfarande är välfylld.
Mötet beslutade fastställa bokslutet.
§8. Revisionsberättelse
Mötet beslutade att skjuta upp punkten till samfällighetens årsmöte.
§9. Skrivelse från styrelsen angående nya regler
Frågan föredrogs av ordförande Bo Nilsson. Han började med att redogöra för att styrelsens
förslag att tillåta passiva (avstängda) eluttag, där de som vill stänga av sina eluttag ska ha
möjlighet att göra detta. De slipper då den rörliga elavgiften (förbrukningen), men måste
fortfarande betala de fasta kostnaderna för elabonnemang och underhåll.
Mötet beslutades i enlighet med styrelsens förslag angående avstängning av eluttag.
Bo Nilsson fortsatte med att redogöra för styrelsens förslag till regler för el- och garagesektionen.
Enligt styrelsen är förslaget ett förtydligande och en sammanfattning av det som gällt hittills. Ett
antal mötesdeltagare upplevde att äganderätten var otydligt definierad i styrelsens förslag.
Mötet beslutade återremittera förslaget till nya regler för garagesektionen till styrelsen för beslut
vid nästkommande möte.

§10. Förslag till budget och utdebitering 2014
Kassör Arne Kardbom redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2014. Han
berättade att de lampor som sitter på garagen har varit inkopplade på eluttagens förbrukning, trots
att de belyst samfällighetens mark. Detta rättas nu till och kostnaden kommer att belasta
samfälligheten i framtiden. Vad gäller utdebiteringen berättade Arne att årets februariutdebitering
beräknats på den budget som beslutades 2013, medan juni och oktobers utdebiteringar beräknats
utifrån den budget som föreslagits vid detta möte. Utdebiteringarna är därför olika stora. Styrelsen
föreslog att vi i år istället fattar beslut om utdebiteringar till och med februari 2015, vilket bäddar
för en jämnare utdebitering kommande år.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2014 samt i februari
2015.
§11. Val av representanter
Valberedningen föreslog omval av Tage Eriksson och Matti Vartiainen. Mötet beslutade välja Tage
och Matti på ett år till representanter i El & Garagesektionen.
§12. Service och underhåll av garage
Det kommer under året att göras en ordinarie service på portar. Förutom detta kommer det att
behöva göras vissa smärre arbeten.
§13. Övriga frågor
Ingen hade några övriga frågor.
§14. Mötet avslutas
Mötets ordförande Hasse Andersson förklarade mötet avslutat.
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