Kvarteret BrevbdrarensSamfillighetsfiirening, El- och Garagesektionen

Protokoll ftirt vid

Ef- och garagesektionens Arsmtite 2015
Plats:
Datum:
Nirvarande:

Folketshus, Hammarkullen
26mars2015
L8 personerfrAn 1"6fastigheter

$1. Mtitets iippnande
SamfhllighetensordforandeBo Nilsson oppnademotet och hhlsadealla vdlkomna'
$2. M6tets beh6riga utlYsande
Motet fijrklaradesbeh6rigt utlyst.
$3. Godkiinnande av dagordning
Dagordningengodkiindes.
$4. Val av mdtesordf6rande
Till ordforandefor motet valdesBo Nilsson.
$5. Val av mtitessekreterare
Till sekreterarefor motet valdesMaria WAngersjo.
$5. Val av justerare
Till justerareoch tillika rostrdknarevaldesJan-ErikBlomqvist.
$7. Bokslut ftir 2014
KassorenAme Kardbom foredrog bokslutetfor 2014.
Motet beslutadefaststiillabokslutet.
$8. Revisionsberdttelse
Motet beslutadeatt skjutaupp punkten tili samfdllighetensArsmote.
$9. Skrivelse frln styrelsen angAende nya regler
FrAganforedrogsav ordforandeBo Nilsson.Han redogjordefor en iindring i det forslag till nya
regler som skickatsut med kallelsen,niimligen $8.Formuleringen "Samfiilligheten bedriver inte
nAgonhandel med andelar"foreslogsdndrastill "Samfdllighetenbedriver fortsdttningsvisinte
nAgonhandel med andelar".Detta eftersomen medlem pApekatatt foreningentidigare kopt
overblivna eluttag.
med den dndring som
Motet beslutadefaststiillade foreslagnareglema for garagesektionen
foredrogspA motet, samt att godkiinna att dessaregler hddanefterersdtterde ursprungliga
reglema som stod pA andelsbeviset.
${0. Fiirstag till budget och utdebitering 2015
KassorArne Kardbom redogjordefor forslagettill budget och utdebitering for Ar 2015.
Elforbrukningskostnadenhar gAtt ner de senasteAren,och hiinsyn har tagits till detta i budgeten.
dr planeradefor det kommande Aret.
Inga storaunderhAllsinsatser

Den belysning som lyser upp vid garagenhar hittills fitt sin stromforsorjning frAn eluttagen.Det
innebhr att innehavareav eluttag har fAtt betala for denna el i alla &r.Detta justeras nu, sAatt
kostnadenbetalasav garagenfrin och med detta 6r.
Mijtet beslutadegodkiinna styrelsensforslag till budget och utdebitering fijr 2015samt i februari
2016
$1{. Val av representanter
Valberedningenforeslog omval av TageEriksson och Matti Vartiainen. Motet beslutade vdlja Tage
och Matti pA ett Ar till representanteri El & Garagesektionen.
${2. Service och underhAll av garage
Det kommer under Aretinte att gorasnAgrastorre Atgiirder,dA en schemalagdservicegjordesfore
jul201.4.Nista schemalagdaserviceblir alltsa2016.
Tageberhttadeatt vi behovernya skApover eluttagen,men att detta inte dr nAgonstor koshrad.Jan
behoverpopnitas
|ohanssonberiittadeatt popnitarna pA taken pA garagenvid P2 har lossnatoch
om.
g{3. Ovriga frAgor
Ingen hadenAgraiivriga frAgor.
514. Mtttet avslutas
Motets ordforandeBo Nilsson ftirklarademotet avslutat.
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