Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening, El- och Garagesektionen

Protokoll fört vid
El- och garagesektionens årsmöte 2016
Plats:

Folkets hus, Hammarkullen

Datum:

9 mars 2016

Närvarande:

14 personer från 11 fastigheter

§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
Efter att numreringen för punkterna 11-14 ändrats till 10-13 godkändes dagordningen.
§4. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Bo Nilsson.
§5. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maria Wångersjö.
§6. Val av justerare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Hans Pettersson.
§7. Bokslut för 2015
Kassören Arne Kardbom föredrog bokslutet för 2015. Han berättade att 11 eluttag är nu bortkopplade,
samt att föreningen har fått tillbaka pengar från de preliminära skatteinbetalningar som gjorts de
senaste två åren.
Mötet beslutade fastställa bokslutet.
§8. Revisionsberättelse
Mötet beslutade att skjuta upp punkten till samfällighetens årsmöte.
§9. Förslag till budget och utdebitering 2016
Kassör Arne Kardbom redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2016. Budgeten för
underhåll och drift av garageanläggningen är lite högre än 2015 eftersom visst underhåll är planerat

till detta år. Reserven för elanläggningen har däremot bedömts vara onödigt hög, varför den minskas i
budgeten för kommande år. Det leder till att de som har urkopplade eluttag får tillbaka pengar.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2016 samt i februari
2017.
§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
Arne Kardbom berättade om det planerade underhåll som Matti och Tage bedömt vara nödvändigt
under 2016.
P1: Panelen på det korta garagets södra gavel behöver bytas. Även vissa andra brädor behöver bytas
ut. Väggen ut mot gatan behöver målas. P2: Här behöver enstaka brädor bytas.
Förhoppningen är att de som har garage kan utföra dessa arbeten, med start i maj 2016.
§13. Övriga frågor
Ingen hade några övriga frågor.
§14. Mötet avslutas
Mötets ordförande Bo Nilsson förklarade mötet avslutat.

Göteborg dag som ovan
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Originalprotokollet har undertecknats av justerarna och finns till påseende hos ordförande Bo
Nilsson i nr 90. Eftersom detta ex skrivs ut från dator och inte kopieras upp är underskrifterna inte
med.

