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Protokoll vid årsstämman 20Il med Aniaras samfällighetsförening

Tid: Måndagen 20lI-03-14 kl. 18.45

Plats: Sörgårdsskolans matsal, Tenorgränd 5

L Mötet öppnades av ordftiranden Peter Engberg, som bl. a. berörde foreningens

40-årsjubileum och behovet av ökad medlemsavgift ftr att finansiera växande kostnader

ftr snöröjning och värme samt framtida renoveringar. Han meddelade också att

regeringen nyligen hade upphävt kommunens detaljplan ftir Lunda 6:1 m.fl. av formella

skäI, men att byggplanerna kan genomftiras om beslutet tas av kommunfullmäktige i
stället ftir stadsbyggnadsnämnden.

2. Dagordningen fastställdes i befintligt skick.
3. Följande funktionärer valdes ftir årsstämman: mötesordforande Nuri Aldur, sekreterare

Malin Regardt, två justerare tillika rösträknare Ewa Johansson och Anders Odedal.

4. Stämman beslöt att den var utlyst i behörig ordning.
5. Röstlängden fastställdes (bifogas). På stämman deltog 23 röstberättigade medlemmar.

6. Förvaltningsberättelsen ftjr år 2010 (bil 1) godkändes och lades till handlingarna.
7 . Den ekonomiska berättelsen ftjr är 2010 (bil 2) och en utdelad analys av

kostnadsökningarna är 2010 (bifogas) ft)redrogs av ordftiranden Peter Engberg.

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8. Pär Ericsson foredrog revisionsberättelsen ftr år 2010 (bil 3), vilken godkändes och lades

till handlingarna.

9. Balans- och resultaträkningarna fastställdes.

10. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for år 2010.
11. Följande fiirslag om arvoden till styrelsen och revisorerna ftir år 2011 fastställdes av

stämman: Styrelsen: årsarvoden 39.300 kr (ökning med 4.300 kr) samt sammanträdes-
arvode 200 kr per bevistat sammanträde (oforändrat). Revisorerna: 950 kr vardera ftir
tjänstgörande revisorer (oft)rändrat). Stämman beslöt vidare att uppdra åt revisorerna att
fortsättningsvis avge ft)rslag om dessa arvoden.

12. Budget och debiteringslängd lor år 2011 fastställdes enligt bilaga 4.

13. Förseningsavgiften fastställdes till 100 kr (ökning med 30 kr) ftr är 2011.
14. Förslag till städdagar 20lI-04-14 kl. 18.00 och 201 l-10-22 kl. 10.00 samt dag ftlr nästa

årsstämma 2012-03-12 kl. 18.45 fastställdes.
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15. Stämman beslutade om ft)ljande val:

15.1 ordftirande på två år: omval av Peter Engberg.

15.2 två styrelseledamöter på två år: omval av Bengt Forsberg och Tohmas Vennberg.

15.3 två styrelsesuppleanter på ett år: omval av Lars Creutz och Ulf Swedberg.

15.4 sex ledamöter i fritidsgruppen på ett år, varav två sammankallande: nyval av

Anette och Jonas Erlandsson (sammankallande) och omval av Ulrika Hedberg,

Marie Odedal, Maria Rosqvist och Kenth Wallin.
15.5 två revisorer på ett år: omval av Arne Crona och Pär Ericsson.

15.6 två revisorssuppleanter på ett år: omval av Gunilla Steen och nyval av Helena

Wallin.
15.7 två ledamöter i valberedningen på ett år, varav en sammankallande: omval av

Nils Westlund (sammankallande) och Åke Widebrink.
16. Övriga frågor:

16.1 Stämman uppdrog åt styrelsen att precisera kostnaderna mera på

kvartalsfakturorna till medlemmarna, ftirutsatt att det inte medftir stora

merkostnader.

16.2 Stämman uppdrog åt styrelsen att tillse att häcken vid Tumultgränd 32 klipps så att

räcket vid gångvägen kan användas.

16.3 Stämman uppdrog åt styrelsen att vid nästa årsstämma lägga fram forslag om hur

efterlevandet av parkeringsreglerna ska bli bättre.

16.4 Medlemmama uppmanades att alltid låsa garageportarna fiir att undvika inbrott.
16.5 Stämman uppdrog åt styrelsen att överväga åtgärder ftjr att öka deltagandet i

stämmorna.

17. Årsstämman avslutades.
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