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BROTTARENS SAMFÄLLIGIIET
Sammanhiidets art årsrnöte
plats: Galleri Smedbyn
tid: 2015 0414

$I

A

Årsståmmanöppnas

Föreningens ordforande Karl Gebhard hiilsade viilkommen och ftirklarade
årsmötet öppnat.

B

Kallelse till stiirnme$
Kallelse skall vara uts?ind 2 veckor innan årsmötel
Beslut Utskicket godkiindes.

C Medlemsupprop
Uppropet verkställdes samtidigt som varje fastighet som var representerad erhöll
en

bingolott. Uppropet godkåindes.

D

Dagordningens godkännande
Dagordningen som var utsåind i ftirväg godkåindes.

$
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Bil.

1

A

Val av oldftirande ftir mötet
Till ordfiirande fiir årsmötet valdes Hans Liedholm.

B Val av sekreterare ftirmötet
Till sekreterare fiir årsmötet
$
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valdes Aina Rislund.

A Val av två justerare fiir mötet

Till att justera

årsmötesprotokollet tillika röstriiknare valdes

Ulf Johansson och

UlfNero.

$
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A

Stwelsensverksarlrhetsber.ättelse
Verksamhetsberättelsen var delad till medlemmarna i fiirväg.
Beslut att lägga verksamhetsberiittelsen med godkiinnande till handlingama. Bil 2
Karl Gebhard uppmanade alla som har dator att liiurna sin e-mailadress på en lista
så att handlingar och protokoll kan skickas via mailen.

B

Stvrelsens ekonomiska berättelse
Jan-Erik Malm redogiorde frr balans- och resultatapporterna 1401 - 1412 som
ingick i verksamhesberättelsen. Till adaggnings- och investeringsfonderna avsätts
100 ldff vardera och 102 291,75 kr överftirs i ny räkning. Bil 3
Beslut att lägga rapporten med godkännande till handlingana.

C

Revisorernas berättelse
Rose-Marie Oldebring ftiredrog revisorernas beriittelse.
Beslut: att laggarevisionsberättelsen till handlingarna.
$
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Bil 4

A4svarsfrihet ftr stvrelsen
Beslul att godkåinna revisorernas ftirslag om att bevilia ansvarsfrihet fiir styrelsen
ftir den tid revisionen omfattar.

2
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FramstiillqingfråAstrnelseoc.hqedlemrfgr
Sfytris"tt testnt a" öreslå årsmötet en höjning av garageavgiften till 2 x 150:tr
fOi varrrgarage och 100i tr fiir katlgarage fr o m 117 2015. Höjningen öronmärks
fiir underhåll av garagen.
Beslun fusmOtet godkåinde styrelsens örslagSty.tr* ftireslår årsmötet att sånka avgiften till comhem med 25: krimånad fr o
rn 117 2015.
Beslut Ärsmötet godkiinde styrelsens firslag.

E

7

Adminisfationskostnader
Styrelsens frrslag var oöriindrade kostnader.
Beslut Enligt stYrelsens ftrslag.
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Stwelsens budgeffiirslae
Beslut: Årsmötet faststållde sfyrelsens ftirslag till budget. Bil 5

STYRELSEVAL

A

Val av ordftirande På 1 år
Till frreningens ordörande omvaldes Karl Gebhard på I år'

B Val av 2 stwqlseledamöter

På 2 år
Sonny Johansson och Mikael Nyberg
omvaldes
Till
Nilsson
Kvmstår gör Aina Rislund och Ingtd

styrelseledamöter pä2

ån

C Val av 2 ersåittare På 1 år
Till ersättare på I år omvaldes Annalena

Evertsdotter och Carin Alm.

D Val ay 2 revisorgr.på 1 år
Till revisorer på 1 år omvaldes Jolanta Pasciak och Rose-Marie Oldebring-

E Val av reylsorersåittare På 1 år
Till revisorersättare på 1 år omvaldes

Emma Bratt och Ida Bratt.

F Val avvalberedning
Till valberedning pä2 är omvaldes Jimmy

Pakn sammankallande och Carin

Brant.
G Val av fastiehetsombud

Till

fastighetsombud omvaldes

ftir Faktorigatan

16 Yvonne Gebhard
18 Kent Dagman

20 UlfJohansson
22 Lars-Göran Jäderland
24 Jörgen Brant
26 Herbert Pettersson
28 TommyMalmberg
30 Annica Osbeck

HVal aVfritidskommittö
Ingen var intresserad av attstiilla upp i fritidskommittin.

I Val av ledamöter i gannsamverkan
Till ledamöter i grannsamverkan på I år omvaldes Lars-Göran Jäderland,
sammankallande och Ulf Johansson.

$ 10

Öwiea tåeor
Styrelsen ftireslog att alla skulle betala avgiften till kabel-TvBeslut Alla fastigheter betalar firll avgift fiir kabel-TV fr o m l/7 2Ol5
Karl Gebhard informerade om att det kommer att göras en inventering av
avstiingningskranar ftir vatten och fiärrvåirme

i

fastighetema.
brandfaran mellan fastigheterna på virdama- Han
uppmanade alla att kontrollera att det finns
brandsåikra väggff mellan fastighetemaTvå poliser informerade om grannsarnverkan och en representant för Verisure
informerade om hemlarm. Efter presentation stiilldes många frågor och
progr:rmmen uppskattades av alla som också fick sig en tankestälare.

$ II

Avslutring och kaffe
Mötesordftirande tackade fiir intesset och fiirklarade mötet avslutat.
Kaffe, smörgås och kaka serverades.

Justerat
.
-{ :- i Åt\Håsr'.t."r
Liedhohn

WNa)t/Dsn-/

Ulf

Jofiansson

tllfNero

'w+ il*.,tr

Vid Protokollet

-'4

ttz'

//)"; /zri' a/

Aina Rislund

