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Ordinarie föreningsstämma den 9 april 2016
1. Val av ordförande för stämman
Stämman väljer Petter Klang 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 Stina Persson och Henrik Orwén till protokolljusterare och rösträknare.
4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd
Vid mötet deltog 17 personer som representerande 12 fastigheter (Se närvarolista nedan för mer
detaljerad återgivelse).
5. Godkännande av kallelsen till stämman
Stämman beslutar att godkänna kallelsen.
6. Styrelsens förslag till dagordning
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2016
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen för året och stämman beslutar att den kan läggas
till handlingarna. Det samma görs för resultat- och balansräkningen för 2015. Stämman godkänner
densamma.
8. Revisionsberättelse för 2016
Vår revisor Cecilia Müntzings revisionsberättelse tillstyrker att stämman beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ordföranden redovisar styrelsens förslag, vilket är att inga arvoden skall utgå. Henrik Orwén föreslår
att styrelsen och revisorerna får äta en måltid på föreningens bekostnad. Stämman beslutar enligt
Henrik Orwéns förslag.
11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll
- Målning av lekplatsen
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till förnyelse och underhåll.
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12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2016
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget med en utdebitering av 900 kr per
fastighet att vara betald senast den 30 juni 2016 till föreningen.
13. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningens förslag till styrelse för kommande år:
Ordförande: Petter Klang
Styrelseledamöter: John Ljung och Lena Klang
Suppleant: Mårten Stenberg
Stämman beslutar enligt förslaget
14. Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutar om omval av Cecilia Müntzing som revisor och Sune Eriksson som
revisorssuppleant.
15. Val av valberedning
Stämman beslutar om omval av Jan Christenson (sammankallande) Sven Stedt som ledamöter i
valberedningen.
16. Övriga frågor
- Underhållet från Farmatjänst känns undermåligt. Där finns också mer självsådda träd i
rosenhäckarna som behöver tas bort. Samtal förs och det beslutas att Styrelsen ska gå igenom
avtalet tillsammans med Farmatjänst och att de måste förbättra sig samt ge återkoppling när
dom utför sitt arbete. Utvärdering av Farmatjänst sker vid nästa årsmöte, där vi beslutar om de
har förbättrat sig och får fortsätta eller om vi byter ut dom.
- Asfaltering. Diskussion förs rörande om hur asfalteringen kommer gå till efter grävningen av
fiber är avslutade. Styrelsen tar kontakt med Höganäs kommun och hör ifall det går att samköra
läggningen av asfalt på gatorna med asfaltering av gångarna i Gylleröd.
- Borttagning av kabel-TV skåp. Förslag om att dessa skåp tars bort i samband med grävningen för
fiber ges. Styrelsen hör med Akea om möjligheter att ta bort skåpen.
- Nyplanteringar av pilar. Frågan om pilar som behöver ersättas kom upp och tidigare åtgärd har
varit att man kontaktar styreselen och får ett godkännande att byta pilen och sen skickar man in
kvitto för kompensation. Föreningen står endast för kostnaden för trädet och inte för arbetet.
Detta blir även planen framåt.
17. 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.

Petter Klang

Stina Persson
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Lena Klang

Henrik Orwén

Närvarolista
Adress i Gylleröd
Garngränd 1

Namn:
Jan-Erik Persson
Stina Persson

Garngränd 2

Lena Klang
Petter Klang

Garngränd 5

Margit Starfelt
Torsten Starfelt

Garngränd 7

Carina Larsson
Kjell Larsson

Garngränd 10

John Ljung

Garngränd 15

Mårten Stenberg

Garngränd 19

Håkan Ulfgard
Maria Ulfgard

Krokgränd 12

Margareta Marcus

Krokgränd 13

Maud Wahlund

Sillgränd 1

Henrik Orwén

Sillgränd 11

Anders Julin

Ålgränd 14

Lena Strandmark
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Budget 2016

Budget
Intäkter
Avgifter 73 fastigheter
Summa intäkter

65 700
65 700

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

45 000
10 000
2 000
1 000
1 250
2 000
2 000
10 000
73 250

Resultat

-7 550
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900 kr/fastighet

