Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening - El- och Garageanläggning

Protokoll fört vid El- och garageföreningens
årsmöte den 18 mars 2010 i Röda Stugan
Närvarande: 16 hus var representerade
§1. Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Bo Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Inger Sjögren.
§4. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maria Wångersjö.
§5. Val av justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gunnel Johansson och Ann Sandström.
§6. Bokslut för 2009
Samfällighetens ordförande Bo Nilsson kommenterade det faktum att endast 52 eluttag finns
redovisade i bokslutet, trots att det i föreningen finns 53 uttag. Detta beror på att ett eluttag är
vakant, och därmed ledigt för uthyrning.
Kassören Arne Kardbom föredrog bokslutet, och berättade att reserverna både för eluttag och
garage har förbättrats jämfört med föregående år. Förklaringen är delvis att den årliga service som
var budgeterad för 2009 inte blev av förrän nyss, och alltså belastar 2010 års budget istället.
Bokslutet godkändes och lades till handlingarna.
§7. Revisionsberättelse
Punkten Revisionsberättelse hänfördes till Samfällighetens årsmöte.
§8. Förslag till budget och utdebitering 2010
Kassör Arne Kardbom redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2010. För
eluttagen räknar vi med ökade kostnader på grund av de höjda elpriserna samt den kalla vintern,
men eftersom vi har en bra reserv föreslås ingen höjd utdebitering. För garagen tillkommer
kostnader för den planerade årliga service vi tecknat avtal om, och dessutom kan det tillkomma
oförutsedda kostnader som motiverar en reserv. Utdebiteringen för garagen har därför höjts.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2010.
§9. Val av representanter

1

Henrik Aronsson och Tage Eriksson omvaldes på ett år i El & Garageföreningen.
§10. Service och underhåll av garage
Samfällighetens ordförande Bo Nilsson informerade om att vi har slutit ett underhållsavtal med en
firma som ska komma och se över garagen en gång om året. De kom för första gången för några
veckor sedan.
§11. Övriga frågor
Sabit Ibishi berättade att motorn till hans garageport gått sönder. Styrelsen klargjorde att
garageinnehavaren själv ska stå för kostnader som rör motordrivna portar. Vidare diskussioner om
möjligheten att helt ta bort motorn på denna port förs med styrelsen och/eller representanterna.
Inger Sjögren frågade om det fortfarande finns tomma platser för uthyrning till samfällighetens
medlemmar, och svaret blev att det finns det.
Inger Sjögren framförde också synpunkten att det vore bra om en lista över uthyrda
parkeringsplatser delades ut, så att medlemmarna ges möjlighet att kontakta innehavaren av en
viss plats vid behov. Styrelsen lovade ordna en uppdaterad skiss till samtliga medlemmar.
§12. Mötet avslutas
Mötets ordförande Inger Sjögren förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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(Eftersom detta ex skrivs ut från dator och inte kopieras upp är underskrifterna inte med.
Underskrivna exemplar finns hos samfällighetens ordförande Bo Nilsson i nr 90.)
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