Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening - El- och Garageanläggning

Protokoll fört vid
El- och garageföreningens årsmöte 2011
Plats: Folkets Hus, Hammarkullen
Datum: 30 mars 2011
Närvarande: 21 hus representerades av 24 mötesdeltagare.

§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 Hasse Andersson.
§4. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maria Wångersjö.
§5. Val av justerare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Britt-Inger Larsson.
§6. Bokslut för 2010
Kassören Arne Kardbom föredrog bokslutet för 2010. Mötet beslutade godkänna bokslutet.
§7. Revisionsberättelse
Revisor Göran Aastradsen föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att fastställa den
omslutning som upptogs samt att godkänna revisionsberättelsen.
§8. Förslag till budget och utdebitering 2011
Kassör Arne Kardbom redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2011 samt de två
första månaderna av 2012.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2011 samt de två
första månaderna av 2012.
§9. Val av representanter
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 fortfarande har ett underhållsavtal
vi har med en servicefirma, som gör en planerad service en gång per år.

§11. Övriga frågor
Synpunkten att träarbetena behöver ses över i år fördes fram.
Mötet informerades om att varje garageinnehavare själv står för motorverket till dörren - detta är
inte El- och garageföreningens egendom eller ansvar.
Påtalades att dubbelgaraget nr 150+152 är olåst, vilket drabbar samtliga som har bilar i
garagelängan genom bland annat ökad stöldrisk. Innehavarna av de olåsta portarna har inte
åtgärdat problemet trots påpekanden. Styrelsen åtog sig att kolla upp detta.
Vi påmindes om att garagen ska sopas ur samt p-platserna sopas i samband med vårstädningen.
§12. Mötet avslutas
Mötets ordförande Hasse Andersson 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.)

