Plats:
Närvarande:

Sörgårdsskolans matsal 18.30–21.00
18 närvarande medlemmar/hushåll

Mötets öppnade

Föreningsstämman öppnades av Niklas Lindskog.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande vid årsmötet valdes Niklas Lindskog (Bgr.120).

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare vid årsmötet valdes Martin Jonsson (Bgr.30).

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Dan Blomberg (Bgr.42) och Erik Ekberg (Bgr.98)

Mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning enligt gällande stadgar.

Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen enligt kallelse till årsmötet.

Styrelsens och revisorernas berättelse (inkl. ekonomisk rapport)
Styrelsen redovisade arbetet med fiberanslutningen, belysningsarbeten,
trädbeskärning, kulörförslag samt en ekonomisk rapport.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Styrelsen redovisade kommande arbeten inom ramen för den gällande
underhållsplanen. Fokus låg vid de närmast kommande fem åren. Vikten av att inte
ladda elbilar på samfällighetens elnät togs upp som en direkt brandfara. Styrelsen
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uppmanade om skärpning kring gräsklippning, parkering utanför avsedd plats samt
hastigheter inom området.

Två motioner från medlemmar har inkommit:
Förslag om gemensam julgransuppsamling.
Styrelsen föreslog att inte gå vidare med denna motion då julgranar
räknas som individuella grovsopor.
Förslag om att montera papperskorgar på rundlarna.
Styrelsen föreslog att gå vidare med denna motion genom att installera
en papperskorg i vardera rundeln. Tömningsansvar av dessa införlivas i
gräsklippningsschemat.

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Föreningsstämman beslutade att ersättning till styrelsen och revisorerna ska förbli
oförändrad.

Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till ny budget samt debiteringslängd.

Val av styrelse

Stämman beslutade att, enligt valberedningens förslag, välja följande styrelse. Enligt
stadgarna ska endast ledamöter väljas och styrelsen konstituerar sig själv.
Niklas Lindskog
Magnus Jansson
Martin Jonsson
Peter Skeppström
Johan Sundvall
Susanna Jonasson

(Bgr.120)
(Bgr. 100)
(Bgr. 30)
(Bgr. 138)
(Bgr. 84)
(Bgr.28)

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Omval 2 år
Sitter kvar
Sitter kvar
Sitter kvar
Sitter kvar
Nyval 2 år

Revisor
Revisor

Omval 1 år
Omval 1 år

Val av revisorer

Stämman beslutade att välja följande revisorer
Jonathan Böwer
David Sönnerhed

(Bgr.50)
(Bgr.16)
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Val av valberedning och trivselkommitté

Stämman beslutade att välja följande valberedning
Oscar Halléhn
Annelie Höppner

(Bgr.126)
(Bgr. 136)

Nyval 1 år
Omval 1 år

Vidare beslutade stämman att välja följande trivselkommitté på 1 år
Sandra Sundvall
Sofia Halléhn
Sissela Eneteg
Erik Ekberg
Lovisa Sönnerhed

(Bgr.84)
(Bgr.126)
(Bgr.76)
(Bgr. 98)
(Bgr. 16)

Övriga frågor
Följande frågor/punkter togs upp:
Fiberhastigheten, Fiberinstallation, Välkomstbrev för nyinflyttade, Stadgar för
nyinflyttade, Garageportar/Inbrott, numrering av garagen, köldskada i garaget.

Meddelande av plats där stämmoprotokollet kommer hållas tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt i ett av föreningens förråd snarast
möjligt efter årsstämmans genomförande.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat av mötets ordförande.
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Protokollförare

Ordförande vid föreningsstämman

Martin Jonsson

Niklas Lindskog

Justerare

Dan Blomberg

Erik Ekberg
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