GYLLERÖOS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ordinarie föreningsstämma den 26 mars 2011
1. Val av ordförande för stämman
Deltagarna väljer Christer Nilsson till ordförande på stämman.
2. Val av sekreterare vid stämman
Deltagarna väljer Gunilla Klang till sekreterare

på stämman.

3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare
Deltagarna väljer Åke Andersson och Gunnar Gustavsson till protokolljusterare
rösträknare.

och

4. Upprättande aven närvarolista/röstlängd
Ordföranden föreslår att avprickningen, som gjordes vid ankomsten till mötet, kan fungera
som närvarolista och röstlängd tillsammans med inlämnade fullmakter. Förslaget
godkännes av stämman.
5. Godkännande av kallelsen till stämman
Deltagarna beslutar att godkänna kallelsen.
6. Styrelsens förslag till dagordning
Deltagarna beslutar att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
samt resultat- och balansräkning för 2010
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen
för året och stämman beslutar att den kan
läggas till handlingarna.
Kassören redogör för resultat-och balansräkningen för 2010. Stämman godkänner
densamma.
8. Revisionsberättelse för 2010
Vår revisor Cecilia Munzing kommenterar
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

revisionsberättelsen

och tillstyrker att stämman

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2010
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Kassören redogör för styrelsens tankar kring ersättning till styrelsens ledamöter. När
samfälligheten bildades 1975 beslöts att ledamöterna skulle erhålla ersättning, vars storlek
motsvarade årsavgiften. 1982 togs ersättningen bort och som tack för styrelsens
arbetsinsats, fick dess ledamöter äta en årlig middag på samfällighetens bekostnad.
Eftersom det är svårt att få frivilliga till styrelsen skulle det kanske vara en väg att gå, att
erbjuda arvode.
Christer Wallentin redogör för sina tankar i frågan. Han tycker att inget arvode skall betalas
ut. Efter viss diskussion bestämmer stämman att inget arvode skall utgå, samt att styrelse,
revisorer och valberedning enligt tradition bjuds på en måltid.
Punkten 'Ersättning till styrelse och revisorer' måste behandlas på varje årsstämma.

11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll
Ordföranden redogör för styrelsens plan för förnyelse och underhåll. Vi har avtal med
Farmartjänst. som sköter underhållet av våra gemensamma ytor. Under 2011 skall
asfaltskador inspekterats och eventuella skador ska åtgärdas under 2012.
Inga överklagenden har inkommit till Lantmäteriet angående förändringen av
Samfällighetens anläggningsbeslut. vilket innebär att TV-anläggningen kommer att läggas
ner. Styrelsen räknar med att anläggningen skall var igång t.o.m. den 30/9 2011, för att ge
alla fastighetsägare möjlighet att ordna med en annan TV-mottagning. Om det dessförinnan
inträffar något problem, som innebär kostnader över 5000 inkl moms, kommer vi inte att
åtgärda det. Från och med 1/10 2011 är sändningarna slut.
Samfällighetens stora utgift under 2011 kommer att bli underhållet av vår lekplats, vilken
är besiktigad aven auktoriserad besiktningsman, som fann flera punkter som behöver
åtgärdas, till viss del beroende på nya säkerhetsbestämmelser.
Christer Wallentin uttalar sitt stöd för styrelsens förslag och betonar vikten av att
lekplatsen håller hög säkerhet.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till förnyelse och underhåll.
12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2011
Styrelsen har i kallelsen presenterat två budgetförslag. Eftersom beslutet om nedläggning
av TV-anläggningen har vunnit laga kraft behöver stämman bara ta ställning till det ena av
budgetförslagen.
Stämman godkänner budgetförslaget efter viss korrigering och också debiteringen, 2000
kr I fastighet att vara betald senast den 31 maj 2011 till föreningen.
13. Val av styrelse och styrelseordförande
Ronny Klang presenterar valberedningens förslag till styrelse för kommande år:
Ordförande: Henrik Orwen
Styrlseledamöter: Gunilla Klang, Christer Nilsson och Lars Steen
Suppleant: Cecilia Odgaard
Stämman beslutar enligt förslaget.
14. Val av revisor och revisorsuppleant
Stämman beslutar omval av Cecilia Munzing som revisor och Sune Eriksson som
revisorsuppleant.
15. Val av valberedning
Stämman beslutar att välja Christer Wallentin och Mona Nordin till nya ledamöter i
valberedningen. Ronny Klang och Lena Strandmark tackas för deras insatser under åren.
16. Övriga frågor
Stämman hade inga övriga frågor att diskutera.
17. När och var protokollet är tillgängligt
Protokollet kommer att lämnas ut i alla brevlådor, skickas till de icke permanent
och läggas ut på Gyllerödswebben ..
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Christer Nilsson

1 Dagordning punkt 6
2 Verksamhetsberättelse
punkt 7
3 Årsredovisning punkt 7
4 Revisionsberättelse punkt 8
5 Plan för underhåll och förnyelse punkt 11
6 Budget förslag punkt 12
7 Beslutad budget punkt 12
8 Debiteringslängd punkt 12

Närvarolista
Vid mötet deltog 29 personer reprensenterande
representerade med fullmakt.

23 fastigheter. Ytterligare 3 fastigheter var
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Stina och Jan-Erik Persson
Gunilla och Ronny Klang
Lena och Dag Wisaeus
Elisabeth Södergren
Margit och Torsten Starfelt
Kjell Larsson
Åke Andersson
med fullmakt för Ulla B Andersson
Anna-Greta Svensson
Ragna och Christer Wallentin
Mårten Stenberg

Krokgränd
Krokgränd
Krokgrönd
Krokgränd
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16

Mona och Fredrik Nordin
(Mona Nordin)
Fullmakt för Gun-Britt Broden
(Ronny Klang)
Fullmakt för Lars Svalin
Cecilia Odgaard
med fullmakt för Jean Odgaard

Sillgränd
Sillgränd
Sillgränd
Sillgränd

1
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39

Henrik Orwen
med fullmakt för Carina Orwen
Nils Romander
Med fullmakt för Rose Romander
Björn Julin
Fullmakt för Carola Hannah
(Fredrik Nordin)

Sillgränd 45
Sillgränd 47

Leif Houghton
Gunnar Gustavsson

Sillgränd 51

Cecilia Munzing

Älgränd
ÅIgränd
ÅIgränd
Älgränd
Älgränd

Lars Steen
Bengt Bring
Christer Nilsson
Sture Jageus
Lena Strandmark

1
2
8
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14

med fullmakt för Eva Fredriksson
och Viveca Gustavsson

med fullmakt för Ulla Steen
med fullmakt för Lotta Bignert

