Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening - El- och Garageanläggning

Protokoll fört vid
El- och garageföreningens årsmöte 2012
Plats: Folkets Hus, Hammarkullen
Datum: 28 mars 2012
Närvarande: 27 fastigheter representerades av 34 mötesdeltagare. (I El- och garageföreningen
ingår 60 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
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 Henrik Aronsson.
§7. Bokslut för 2011
Kassören Arne Kardbom föredrog bokslutet för 2011. Mötet beslutade godkänna bokslutet.
§8. Revisionsberättelse
Revisor Britt-Inger Larsson föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att fastställa den
omslutning som upptogs samt att godkänna revisionsberättelsen.
§9. Skrivelse från styrelsen angående nya regler för eluttagen
Frågan föredrogs av ordförande Bo Nilsson.
I diskussionen framkom att det finns avtal från när anläggningarna uppfördes. Det framkom även
att det är möjligt att det finns en marknad för el- och garageplatser, så att de som inte längre vill ha
sina el- och garageplatser skulle kunna sälja dessa. Styrelsen erbjöd sig att via utskick och
samfällighetens hemsida hjälpa till att förmedla el- och garageplatser mellan medlemmarna.
Ett förslag framkom på mötet att återremittera frågan till styrelsen, och att ge i styrelsen i uppdrag
att lägga fram ett förslag till tilläggsstadgar rörande El- och garageanläggningen till nästa årsmöte.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
§10. Förslag till budget och utdebitering 2012
Kassör Arne Kardbom redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2012.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2012.

§11. Val av representanter
Tage Eriksson och Matti Vartiainen valdes på ett år till representanter i El & Garageföreningen.
§12. Service och underhåll av garage
Samfällighetens kassör Arne Kardbom informerade om att vi den planerade årliga servicen inte
blev av förra året. Han berättade vidare att en service är budgeterad för detta år, och ambitionen är
att den hädanefter ska göras årligen.
§13. Övriga frågor
Jan-Erik Blomqvist informerade om att alla är välkomna att lägga en lapp i hans brevlåda om
någon lampa i området skulle ha slocknat.
§14. Mötet avslutas
Mötets ordförande Hasse Andersson förklarade mötet avslutat.
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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.)

