Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening - El- och Garageanläggning

Protokoll fört vid
El- och garageföreningens årsmöte 2013
Plats: Folkets Hus, Hammarkullen
Datum: 20 mars 2013
§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 Tage Eriksson.
§7. Bokslut för 2012
Kassören Arne Kardbom föredrog bokslutet för 2012. Han rapporterade att uppskattningen av
elavgifterna visade sig vara för hög, och därför finns det ett överskott. Däremot på garagesidan
använde vi mer pengar till underhåll än vad vi planerat för. Det rörde sig bland annat av en stor
reparation av garagen på P2 och både akuta och planerade underhåll av garageportarna.
Mötet beslutade godkänna bokslutet.
§8. Revisionsberättelse
Mötet beslutade att skjuta upp punkten till samfällighetens årsmöte.
§9. Skrivelse från styrelsen angående nya stadgar
Frågan föredrogs av ordförande Bo Nilsson. Han berättade om de synpunkter som kommit in, och
som resulterat i att styrelsen föreslår en ändring av den skrivning som föreslagits för §6, så att
andra halvan av första meningen samt andra meningen i den paragrafen tas bort. Styrelsen förslog
dessutom en ändring av den föreslagna §11, så att den paragrafen får som tillägg att el- och
garagesektionen inte heller får belastas av samfällighetens ekonomi. Styrelsen ville även förtydliga
att markarbeten, exempelvis målning och asfaltering av mark, belastar samfällighetens ekonomi.
Utöver dessa ändringar ville styrelsen också stämma av med jurister som är experter på dessa
frågor. Styrelsen föreslog därför att frågan skulle gå tillbaka till styrelsen för ytterligare utredning,
varefter ett nytt förslag kan läggas fram till nästa årsmöte. Styrelsen vill också ha in fler
synpunkter från medlemmarna.
Beslutades återremittera frågan till styrelsen, för beslut vid nästkommande möte.

§10. Förslag till budget och utdebitering 2013
Kassör Arne Kardbom redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2012. I och med
att vi har en stor reserv föreslog styrelsen en låg utdebitering för eluttagen, men en högre reserv
för underhåll av garage.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2013.
§11. Val av representanter
Tage Eriksson och Matti Vartiainen valdes på ett år till representanter i El & Garageföreningen.
§12. Service och underhåll av garage
Vi behöver undersöka om även P1 drabbats av rötskador samt täta bakom täckplåtarna, eftersom
vi haft problem med detta på P2. Vissa portar behöver också ses över. Alla välkomnas att hjälpa till
eftersom det handlar om ganska tungt arbete. Pengar finns budgeterat för detta underhåll.
§13. Övriga frågor
Ingen hade några övriga frågor.
§14. Mötet avslutas
Mötets ordförande Hasse Andersson förklarade mötet avslutat.
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