Aniaras s amfiillighetsforening

Arsstämma Sörgårdsskolans matsal 2010-03-15 kl 18.45
1.

Årsmötet förklarades öPPnat.

2.

Dagord ningen fastställdes utan tillägg.

3.

Malin
Val av funktionärer för årsstämman var enligt följande, ordförande Peter Engberg, sekreterare
Regardt och justerare Helena Wallin och Christian östring.

4.

Stämman ansågs varit utlyst i behörig ordning.

5.

peter

E

informerade om de medlemmar som avlidit under året som gått. Efter upprop fastställdes

röstlängden till 28 Personer'
6.

peter

E

gick igenom förvaltningsberättelsen för 2009 och stämman godkände den efter rättning av

namnet Gustavsson under nya medlemmar och kunde läggas till handlingarna.

till handlingarna

7.

Efter genomgång av den ekonomiska berättelsen kunde den godkännas och läggas

8.

Arne Crona gick igenom revisionsberättelsen som efter godkännande kunde läggas till handlingarna.

9.

Efter genomgång fastställdes balans- och resultaträkningen.

10. Stämman fastställde förvaltningsavgiften för år 2009 till 4397 kr.
11. Stämman gav ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
12. Valberedning informerade
j.2.1. Stämman beslutade att välja om Jessica Elmgren och Malin Regardt som styrelseledamöter på

två år.
12.2. Stämman beslutade för omval av styrelsesuppleanterna Lars Creutz och Ulf Svedberg på ett år.
12.3. Stämman beslutade om omvaltillfridsgruppen förJoakim Moberg, Ulrika Hedberg, Marie
Odedal och Kenth Wallin samt nyval av Maria Rosqvist. Joakim Moberg valdes som
sammankallande för gruPPen.
12.4. Stämman beslutade om omval för Arne Crona och Pär Eriksson som revisorer på ett år.
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12.5. Stämman valde om Gunilla Steen och Cecilia Grimelius som revisorssuppleanter på ett år.
12.6. Sittande valberedning Arne Sellerstrand och Christian östring avgår. Nyval gjordes för Nils
Westlund. Nils uppdrogs själv att söka andra valberedare att dela uppgiften med.
12.7. Styrelsen hade beslutat att anlita en extern ekonomisk konsult som
kassör. Stämman beslutade att konsulten skulle anlitas under 2010 eftersom det inte fanns
någon på stämman som kunde väljas

till kassöruppdraget. Valberedningen kommer

fortsättningsvis till varje stämma undersöka om det finns någon i föreningen som är intresserad
av uppdraget som kassör och om ingen finns förlängs den ekonomiska konsultens kontrakt på

ett år i taget.
L3. Vid fastställande av budget för 20L0 diskuterades hur värmekostnaden kommer att påverkas av den
kalla vintern. Kassören Arne Olsson informerar att kostnaden har ökat men att Fortum lämnar
prognos på kommande års kostnad samt fakturerar föreningen efter förbrukning.
Diskussion fördes om sophantering och arbetsgivaravgift.

Stämman beslutade att fastställa föreslagen budget. Styrelsen uppdrogs även att utföra en mer
detaljerad budget till nästa år.
14. Stämman fastställde förvaltningsavgift (4967 kr) och förseningsavgift (70kr) enligt förslaget.

15. lnga motioner hade inkommit.
16. Peter E informerade om de planerade byggplanerna på Lunda 6:1. Föreningen har överklagat
beslutet till länsstyrelsen och kommer även överklaga till regeringen om det behövs. Rapporten
godkändes av stämman.

17. Malin R informerade om den nya hemsidan och att de sidor som är nya är grannsamverkan där
inbrottsrapporter från närpolisen publiceras. Tanken med hemsidan är att göra den aktiv för
medlemmarna och att under aktuellt informera om de som är aktuellt. Under stämman har
medlemmarna haft möjlighet att meddela sin e-postadress för att få medlemsinformation. På
hemsidan finns kontaktblad på hemsidan som man kan använda eller styrelsens e-postadress:

aniaras stvrelse@hotmail.com.
18. Jessica E informerade att samfällighetsföreningen i år fyller 40 år. 40-årsfirandet planeras till den 4:e
september 2010. En symbolisk summa kommer att tas ut som anmälningsavgift och som återfås om
man deltar för att säkra deltagandet.
19. Stämman fastställde föreslagna städdagar till 2010-04-19 kl 18.00 och 2010-10-23 kl 10 samt nästa
årsstämma den 201L-03-14 kl 18.45.
20. Diskussion fördes om att parkering på vändplan är ett brott mot räddningstjänstlagen och att om det

står bilar i vägen kommer räddningstjänsten inte ta hänsyn till bilarna vid utryckning och att inga
försäkringar täcker eventuella skador.

21. Stämman avslutades.
Vid protokollet

Justeras

L:M,'
Helena Wallin

Christian östring
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