Protokoll fort vid ånsstiimma med Samfiilligheten
Silve,rmossans villaftrening den 15 februari 2012'

$l
Ståmmans
öppnande
$2

Justering
av röstlåingd

Steimman öppnades av ordforanden som hiilsade de nåirvarande

välkomna.

Fö[iande 45 medlemmar varrepresenterade vid stiimman:
Bengt Witt
Torsten o Elsie NYgren
Bertil Larsson / Grm Forsberg
Andreas Ryddn i Karin Andersson
Bertil Nilsson
Bengt o Siv JePPsson
Ove o Ann-Marie HYIön
Pontus Göransson
Signe Nilsson
Cecilia Gimtell
Gert Tornberg / Joakim Bierwage'n
Anne Bruzelius / Rolf Widell
Lars o Ann-kristin Ekberg
Briu-Marie o Agne Andersson
Ulf Andersson
Aidan Moloney
Rose-Marie Geidenstam

Nils-Åke Fallkvist
Rolf Fransson
Barbro Jönsson
Inge Jönsson
Hakan BjåirtorP
Leonard Jermakowrez
$3

Dagordning

Yvonne Ernst
Elsie Nilsson
Ossian o Gull Britt Andersson
Rolf Ågren
Göran Öberg
Birgltta Stridh
Grmnar o Anna-Greta Jonsson
Arne o Barbro Paulsson
Knut-Äke o Monica Sjöbeck
Birgrt o Kjell-Åke Lorentsson
Gunilla o Bo Forkstam
Wictoria Pettersson
Bo Runnerström
Roland o Gunilla Björk
Rolf o Inga Isaksson
Kristian Narancic
Thomas Milrtensson
Lars Ohlsson
Bert Lundgren
Sune Bjertell
Sten-Åke Olsson
Äke o Maj-Louise Larsson

av
Förslag till dagordning for stämman godkändes med komplettering
i $ 6 aI justeringsmlin även åir röstråiknare samt i $ 17 skall
beslutas om arvode till styrelsen.

$4

Stärnman forklarades ha

blivit utlyst enligt stadgarna'

Stiimmans
utlysande

Arne paulsson valdes
Ordforande för stiimman'
och sekr.
for stiimman

$5

till ordforande

och Bo Forkstam

till sekreterare

Bert Lundgren och Agne Andersson valdes till justeringsmiin och
Justerings- rösträknare for stäimman.

$6

måin

$7
Verk-

Verksamhetsberättelsen godkiindes efter att en rättelse gjorts betr.
rev. suppl. Det skall vara Elsie Nilsson i.s.f. Kjell Lorsntsson.

sarrhetsberättelse

$8

Revisionsberäffelsen upplästes och godkiindes'

$9

Ärsstiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret
2011.

Revisionsberättelse

Ansvarsfrihet

$10
Val a.,

På valberedningens forslag valdes Maj-Louise Larsson (omval)
och Lars Ekberg (ttyual) till styrelseledamöter ftir en tid av 2 å'r-

styr.ledamöter

$11
Val av

Till styrelsesuppleanter för en tid av I

år omvaldes
Jan Bengtsson samt nyvaldes Pontus Göransson.

Ulf Andersson och

styrelsesuppleanter

$12
Val av

revisorer

Till revisorer for en tid av ett å,r valdes Lars Ohlsson och Yvonne
Ernst och till revisorssuppleanter valdes Christina Herneryd och

Elsie Nilsson, samtliga omval.
och rev. suppl.

$13

Till valberedning för

ett år omvaldes Ove Hyl6n och Barbro Jönsson.

Val av
valberedning
Styrelsens forslag till utdebitering for 2Al2 med oforändrad avgift
Utgiftsstat/ 2.000.- per kvartal eller 8.000.- per å'r godkändes.
utdebitering Ordforande redogiorde for att av 8.000.- går ca 5.000.- till VA- och
TV-avgiften samt re sterande 3. 000 - till el-ene r gt, repar ationer,
snöröjning rnm., något som vi alla delvis kan påverka kostraderna
genom att hjälpas åt vid behov.
$14

.

$15
Under-

Ordforande redogjorde for styrelsens uppgiorda underhå,llsplan, som
innehåller div. reparationer och byte av sand i sandlådor, byte av
glödlampor i belysningsstolpar for att minska energiforbrukningen
mm. samt översyn av parkeringsplatser, tvätthallar och
planteringslådor.
Stämman godkiinde Underhållsplan 2A 12 -

$16
Firma-

Ordforande och kassör utsågs av sfämman att vara foreningens
firmatecknare var ör sig.

hållsplan

tecknare
$17

Arvode

Stiimman godkiinde foregående års arvoden uppriiknat med KPI enligt
tidigare års stiimmob e slut.

$18
40 års-

Ordforande informerade om aff det föreligger ett filrslag att den 19 '
maj, i samband med vårens städdag, kommer foreningens 40 årsjubileum att firas med lite extra fest under eftermiddag och kväU.
Stämman var mycket positiv till att så sker. Mer information kommer

jubileum

senare.

$19

Hemsida

Bo Forkstam redogjorde för ett forslag till hemsida för Silvermossans
villaförening, som tagits fram för att forbättra informationsflödet till
medlemmarna. Åven andra utomstående skall i framtiden få batre
information om vårt område på detta sätt. Adressen till vår hemsida är
redan klar och kommer attvata "Silvermossan.se". Vår medlem
Fredrik \Vackå iir vår specialist inom området "hemsida" och
medverkar till att vi får ett bra resultat succesiw under året. Stiimman
stiillde sig positiv till fortsatt arbete med denna hemsida.
Det iir vrktigt att vi fär e'mailadresser till alla våra medlenlmar.

$20

Grriga

i en 1v våra tvätthallar,
under mötet framkom att någon utfort oljebyte
i
vilket inte är tillåtet. styrehå kommer at se över oljeavskiljningen
ut i avloppsvattuet,
Wätthallarna, så att ingån olja eller smuts rinner
gppmanade ordforande allia' afi
oii, -rr, tvåfttr bifuna. Dessutom
slangarna under
tömma vattenslangama fran vatten efter att ha anvåint
Ä*tid" armars t* a"t evenfirellt uppstå frostproblem.
återkommer så
Ånyo togs frågan om kåillsortering "pp otamrand3
våra fastigfoeter.
snart kommunen aktualiserar kausortering inom
kunna anvåindas
El-uttag kommer att sättas upp i tvätthallarna for att
rep.aöeten. El-uttage'n flr ej användas
'.ria Alå-sugping eller min&e
for uppvåirrrrning av bilarna'
net . otnyroi"gåv p-plats i watthallarna kommer fortsätfiringsvis i
o* man erhållit plats eller ej. Detta kan kanske
beslut att skickas
"i
framtiden ske via hemsidmsnart kommer
Ordforande informerade stiimman om att Gahrkontoret
arsmöte skall
"onau*iaombyggnade,lravAnnetorpsledeninvid.Diakongatan.
även oiJtemn fran Rolf Isaksson, atttill nåista
Framkom
bättre skall hOra
ordfrrande,n ha mikrofon med högtalare for att alla
och folja med under mötet.
på
Slutlig; vill ordfiirande uppnana alla att köra mera foniktigt
Diakågamn och på Parkeringsplatserna for att undvika olyckor'

$21

Avslutn.

till
Ordsrande frmfrrde ett stort tack och överlämnade blommor
oberg for nedlagt
avgående styr.ledamoterna Åke Fallkvist och Göran
styrelsearbete för frreningen.
forklarade mötet
Ordforande tackade deltagama for visat intresse och
avsh*at.

Vid protok

Justeras:

,r1ån
Bert Lrmdgren

1'. 1'{-e,'.54,
A&e Andersson
.

*

