GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL GYLLERÖD ÅRSMÖTE 2018

Gylleröd årsmöte 2018

Sida 1

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Innehåll:
Årsavgift 2018 ............................................................................................................................................... 3
Ordinarie föreningsstämma den 14 april 2018 ............................................................................................. 4
1.

Val av ordförande för stämman....................................................................................................... 4

2.

Val av sekreterare vid stämman ...................................................................................................... 4

3.

Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare ........................................................ 4

4.

Upprättande av en närvarolista/röstlängd ..................................................................................... 4

5.

Godkännande av kallelsen till stämman ......................................................................................... 4

6.

Styrelsens förslag till dagordning .................................................................................................... 4

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2017 ............................. 4

8.

Revisionsberättelse för 2017 ........................................................................................................... 4

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 ................................................................................................ 4

10.

Ersättning till styrelsen och revisorerna ...................................................................................... 4

11.

Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll .............................................................. 4

12.

Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2017 ..................................................... 5

13.

Val av styrelse och styrelseordförande ....................................................................................... 5

14.

Val av revisor och revisorssuppleant ........................................................................................... 5

15.

Val av valberedning ...................................................................................................................... 5

16.

Övrigt ............................................................................................................................................ 5

1.

Kommunens förslag på ”Försköningen av Gylleröd” .................................................................. 5

2.

Järnrör vid grinden/bommen mot fotbollsplan .......................................................................... 6

4.

Stenar utplacerade på brevlådor ................................................................................................. 6

17.
18.

Nya träd längst häcken när man kör ner i Gylleröd ................................................................ 6
När och var protokollet är tillgängligt ......................................................................................... 6

Närvarolista ................................................................................................................................................... 7
Budget 2018 .................................................................................................................................................. 9

Gylleröd årsmöte 2018

Sida 2

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Årsavgift 2018
Den årliga avgiften för Gylleröd samfällighet är 900 kr per fastighet och ska betalas av samtliga
fastigheter i Gylleröd som tillhör samfälligheten.
För att förenkla för kassören är det uppskattat om avgiften betalas i tid.
-

900 SEK/per fastighet
Förfallodag 30 juni 2018
Betalas till BankGiro 681-6979
Märk Er inbetalning med Er adress i Gylleröd samt namn
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Ordinarie föreningsstämma den 14 april 2018
1. Val av ordförande för stämman
Stämman väljer Jan Christenson till ordförande på stämman.

2. Val av sekreterare vid stämman
Stämman väljer Lena Klang till sekreterare på stämman.

3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare
Stämman väljer Tove Stenberg och Maja Stenberg till protokolljusterare och rösträknare vid
behov.

4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd
Vid mötet deltog 17 personer och 3 fullmakter som representerande 15 av 73 fastigheter.
(Se närvarolista nedan för en mer detaljerad återgivelse av vilka som deltog).

5. Godkännande av kallelsen till stämman
Stämman beslutar att godkänna kallelsen till stämman.

6. Styrelsens förslag till dagordning
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2017
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen för året påpekar att arbetet med målning
av lekplatsen inte blev utförd under 2017 och stämman beslutar att verksamhetsberättelsen
kan läggas till handlingarna. Det samma görs för resultat- och balansräkningen för 2017.
Stämman godkänner densamma.

8. Revisionsberättelse för 2017
Vår revisor Cecilia Müntzings revisionsberättelse tillstyrker att stämman beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ordföranden redovisar styrelsens förslag, vilket är att inga arvoden skall utgå.

11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll
Målning av lekplatsen, offert där målaren skruvar bort metallbeslagen för att undvika att
rost bildas räknas att kosta ca 45 000 SEK beräknat till 70 arbetstimmar.
-

Målning av lekplatsen ska utföras 2018, dock önskar deltagare att styrelsen ska ta in fler
offerter än den styrelsen presenterade på stämman.
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-

o Ingen av deltagarna kunde tänka sig att bidra med att ta in en ytterligare offert.
o Några förslag på till styrelsen att de kan ta in offert från t ex veteranpolen samt
prata med kommunen och se vad de kan bidra med eller om de har något
föreslag på vem styrelsen ska kontakta.
Ny runda med Farmatjänst (se över småvägarna)
o Samt meddela att styrelsen bör få meddelande/mail/sms med information när
Farmatjänst har varit på plats och utfört arbete, så att styrelsen har möjlighet
att redovisa hur ofta de är på plats i Gylleröd.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till förnyelse och underhåll.

12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2017
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget med en utdebitering av 900 kr
per fastighet som ska vara betald senast den 30 juni 2018 till föreningen.

13. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningens förslag till styrelse för kommande år:





Ordförande: Lena Klang
Sekreterare: Lena Strandmark
Kassör: John Ljung
Suppleant: Mårten Stenberg

Stämman beslutar enligt förslaget

14. Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutar om omval av Cecilia Müntzing som revisor.
Till ny revisorssuppleant för 2018 valdes till Hans-Erik Romeling in, då Lena Strandmark tar
rollen som sekreterare under 2018.

15. Val av valberedning
Stämman beslutar Maja Stenberg (sammankallande) och att Sven Stedt står kvar som
ledamöter i valberedningen.

16. Övrigt
1. Kommunens förslag på ”Försköningen av Gylleröd”
Kommunens plan handlar egentligen om att utföra det arbete, som de inte hann med att
utföra efter att asfalten lades om år 2017.



Det finns idag ingen tidplan satt för att arbetet ska utföras, mer än att kommunen har
satt av en budget för 2018.
Christer Nilsson kommer att sammanställa och skriva kommentarer och synpunkter till
kommunen, som övriga Gyllerödsbor kommer få möjlighet att ställa sig bakom. Mer
information kommer löpande.
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Vissa önskade riktiga körsbärsträd, medan andra endast såg riktiga körsbärsträd som att
de skräpar ned mycket.

2. Järnrör vid grinden/bommen mot fotbollsplan
Det står upp ett järnrör vid grinden/bommen mot fotbollsplan, som bör tas bort samt
markeras fram till dess att den är borttagen då röret är lätt att t ex cykla på eller snubbla
över eftersom den syns dåligt.
3. Grinden bredvid bommen är dessutom ”förmultad” och har inte funnits på den
ena sidan mot garngränd på några år.
Styrelsen kommer att se över möjligheter till en ny grind eller ett beslut att det inte ska
finnas en grind på någon av sidorna tidigast i augusti.
4. Stenar utplacerade på brevlådor
Under mötet framkom att samtliga brevlådor på Ålgränd och sillgränd hade fått en
markering i form av en sten utlagd på sig. Därav ber vi alla boende vara extra
uppmärksamma om ni ser okända personer i området samt ser ni någon sten utplacerad
på en brevlåda plocka bort den då.
17. Nya träd längst häcken när man kör ner i Gylleröd
Boende önskar ersätta ett pilträd. Stämman godkänner detta.

18. När och var protokollet är tillgängligt
Protokollet kommer att publiceras på www.gyllerod.se. En notis via e-post kommer
skickas när protokollet finns publicerat på webbplatsen. Till de boende där e-post saknas
kommer en kopia protokollet lämnas i brevlådan.
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Närvarolista
Adress i Gylleröd
Garngränd 1

Namn:
Jan-Erik Persson
Stina Persson (Fullmakt)

Garngränd 2

Lena Klang
Petter Klang

Garngränd 7

Carina Larsson

Garngränd 10

John Ljung

Garngränd 15

Mårten Stenberg
Maja Stenberg

Garngränd 19

Håkan Ulfgard
Maria Ulfgard

Krokgränd 5

Pippi Brodén

Krokgränd 8

Hans-Erik Romeling

Krokgränd 14

Jan Christenson
Tove Stenberg

Ålgränd 8

Christer Nilsson
Lotta (Fullmakt)

Ålgränd 14

Lena Strandmark (Fullmakt)

Sillgränd 1

Carina Orwén

Sillgränd 2

Nils Romander

Sillgränd 39

Carola Hannah
Jaarmo

Sillgränd 51

Cecilia Gullberg Müntzing
Raul
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Budget 2018
Intäkter

Budget 2018

(Utfall 2017)

Avgifter 73 fastigheter*
Summa intäkter

65 700
65 700

65 700
65 700

Kostnader
Markskötsel
Lekplats
Försäkring
Administration
Bankkostnad
Möteskostnad
Övrigt
Asfalt/underhåll
Summa kostnader

45 000
45 000
2 000
1 000
1 250
2 000
2 000
0
98 250

45 736
0
2 000
0
1250
0
363
10 000
59 349

- 32 550

6351

Resultat

*Årsavgift 2018, 900 kr/fastighet
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