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BROTTARENS SAMFÄLLIGHET

Sammanträdets

§ 1

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

art: årsmöte
plats: Galleri Smedbyn
tid: 2015 04 14

A Årsstämman öppnas
Föreningens ordförande Karl Gebhard hälsade välkommen och förklarade
årsmötet öppnat.
B Kallelse till stämman
Kallelse skall vara utsänd 2 veckor innan årsmötet.
Beslut: Utskicket godkändes.
C Medlemsupprop
Uppropet verkställdes samtidigt som varje fastighet som var representerad erhöll
en bingolott. Uppropet godkändes.
D Dagordningens godkännande
Dagordningen som var utsänd i förväg godkändes. Bil. 1

§ 2

A Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Liedholm.
B Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Aina Rislund.

§ 3

A Val av två justerare för mötet
Till att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Ulf Johansson och
Ulf Nero.

§ 4

A Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen var delad till medlemmarna i förväg.
Beslut: att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. Bil 2
Karl Gebhard uppmanade alla som har dator att lämna sin e-mailadress på en lista
så att handlingar och protokoll kan skickas via mailen.
B Styrelsens ekonomiska berättelse
Jan-Erik Malm redogjorde för balans- och resultatrapporterna 1401 - 1412 som
ingick i verksamhesberättelsen. Till anläggnings- och investeringsfonderna avsätts
100 kkr vardera och 102 291,75 kr överförs i ny räkning. Bil 3
Beslut: att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
C Revisorernas berättelse
Rose-Marie Oldebring föredrog revisorernas berättelse. Bil 4
Beslut: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: att godkänna revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
för den tid revisionen omfattar.
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§ 6

Framställning från styrelse och medlemmar
Styrelsen beslutade föreslå årsmötet en höjning av garageavgiften till 2 x 150:kr
för varmgarage och 100:- kr för kallgarage fr o m 1/7 2015. Höjningen öronmärks
för underhåll av garagen.
Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att sänka avgiften till comhem med 25: kr/månad fr o
m 1/7 2015.
Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag.

§ 7

Administrationskostnader
Styrelsens förslag var oförändrade kostnader.
Beslut: Enligt styrelsens förslag.

§ 8

Styrelsens budgetförslag
Beslut: Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget. Bil 5

§ 9

STYRELSEVAL
A Val av ordförande på 1 år
Till föreningens ordförande omvaldes Karl Gebhard på 1 år.
B Val av 2 styrelseledamöter på 2 år
Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Sonny Johansson och Mikael Nyberg
Kvarstår gör Aina Rislund och Ingrid Nilsson
C Val av 2 ersättare på 1 år
Till ersättare på 1 år omvaldes Annalena Evertsdotter och Carin Alm.
D Val av 2 revisorer på 1 år
Till revisorer på 1 år omvaldes Jolanta Pasciak och Rose-Marie Oldebring.
E Val av revisorersättare på 1 år
Till revisorersättare på 1 år omvaldes Emma Bratt och Ida Bratt.
F Val av valberedning
Till valberedning på 2 år omvaldes Jimmy Palm sammankallande och Carin
Brant.
G Val av fastighetsombud
Till fastighetsombud omvaldes för Faktorigatan 16 Yvonne Gebhard
18 Kent Dagman
20 Ulf Johansson
22 Lars-Göran Jäderland
24 Jörgen Brant
26 Herbert Pettersson
28 Tommy Malmberg
30 Annica Osbeck

H Val av fritidskommitté
Ingen var intresserad av att ställa upp i fritidskommittén.
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I Val av ledamöter i grannsamverkan
Till ledamöter i grannsamverkan på 1 år omvaldes Lars-Göran Jäderland,
sammankallande och Ulf Johansson.

§ 10

Övriga frågor
Styrelsen föreslog att alla skulle betala avgiften till kabel-TV.
Beslut: Alla fastigheter betalar full avgift för kabel-TV fr o m 1/7 2015
Karl Gebhard informerade om att det kommer att göras en inventering av
avstängningskranar för vatten och fjärrvärme i
fastigheterna.
brandfaran mellan fastigheterna på vindarna. Han
uppmanade alla att kontrollera att det finns
brandsäkra väggar mellan fastigheterna.
Två poliser informerade om grannsamverkan och en representant för Verisure
informerade om hemlarm. Efter presentation ställdes många frågor och
programmen uppskattades av alla som också fick sig en tankeställare.

§ 11

Avslutning och kaffe
Mötesordförande tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.
Kaffe, smörgås och kaka serverades.
Justerat

Vid protokollet

Hans Liedholm

Aina Rislund

Ulf Johansson

Ulf Nero

