
Grihundens samfdllig hetsfiirening
Protokoll fran arsstamma 201'l-04-11

Tid:  2011-04- l  I  k l . '19.00
Plats: Sandakraskolansmatsal

1 Stemmans dppnande:
Ordfdranden forklarade stamman dopnad.

2 Val av ordftirande och sekreterare:
Till motesordforande valdes Torbicirn Jacobsson. och till mcitessekreterare
lvlagnus Troedsson.

3 Val av justeringsmen;
Till justeringsman valdes Stig Eriksson och Thomas Lundgren.

4 Fraga om stemman behtirigen utlysts:
Stamman fann att sa var fallet.

5 Frega om fastsfAllande av dagordning:
Dagordningen faststelldes.

6 Fraga om godkennandes av arsberaftelse och revisionsberattelse:
Stamman godkande arsberattelsen, revisionsberattelsen och styrelsens
forslag till disposition av erets 6verskott.

7 Fraga om beviUande av ansvarsfrihet fdr styrelsen:
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

I Styrelsens fairslag til l program ftir anleggnings- och
underhallsarbeten;
Ordforanden fdredrog styreisens fdrslag till program f0r anlaggnings- och
underhellsarbeten.
Synpunkter pe sn0r0jningsavtalet framfordes. Nya styrelsen fick i uppdrag
att se over snordjningsavtalet fdr att effektivisera detta.

9 Motioner:
Inga motioner hade inkommit ti l l stamman.

10 Styrelsens fdrslag till arvode fdr styrelse och revisorer:
Styrelsen foreslog att budgeten fdr funktionarsfesten hojes med 5000:- till
25 000:-. Forslaget bifalles.

'11 Styrelsens ftirslag til l budget fttr 2011 samt fdrslag til l utdebiteringar:
Styrelsens forslag til l budget och utdebiteringar godkandes.
Utdebiteringarna sankes til l I600:- per ar och fastighet.

12 Faststillande av antalet styrelseledamiiter och suppleanter:
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Stamman beslutade att styrelsen ska beste av sex ledamoter, varav en
ordfdrande, och tva suppleanter.

'13 Val av:
a) Styrelseordldrande
b) Ovriga ledamiiter
c) Suppleanter

Valberedningens f0rslag
Ordfiirande:
Vakant.
uvnga teoamorer:
Henrik Rosenlund Ghv 102
Gunnar Lindberg Ghv 96
lvlagnus Troedsson Ghu 124
AKE trVENSSON (JNV ZUO

Peter Aminoff Kollarik Ghv 116
Suppleanter:
Lotta Holmbeck Ghv 136
Ther6se Johansson Ghu 214

Kvarster ett er
Kvarstar ett ar
KvarstAr ett 5r
Nyvaltve ar
Nyvaltve er

Omval ett 6r
Nyval ett ar

Med anledning av den vakanta ordfdrandeposten gavs styrelsen i uppdrag
att forfatta en skrivelse till medlemmarna samt att sammankalla till en e!:tra
slamma snarast mojligt, med syfta att kunna valja ordforande.

I ovrigt godkande stamman valberedningens fdrslag.

14 Val av:
a) Revisorer
b) Revisorsuppleanter

Valberedningens forslag:
Ordinarie revisorer:
Bengt Samuelsson Ghv 132 Omval ett ar
Lars Lind6n Ghv 130 Omval ett er
Revisorssuppleant:
Thomas Lundgren Ghv 180 Omval ett er

Stamman godkende valberedningens fdrslag.

'15 Val av valberedning:

Valberedningens f0rslag:
Anki Huld6n Ghv 184 Omval ett er
Torbjorn Jacobsson Ghv 120 Nyval ett ar
Per-Erik Fornesten Ghv 94 Nyval ett ar

Stamman godkande valberedningens fdrslag.
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Magnui Troedsson, Ghv 124

Justeras:
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Stig Eriksson, Ghv 182
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Thomas Lundgren, Ghv 180

Grihundens samfallighetsf6rening
Protokoll fran ersstimma 201144-1.1

Anmelan av tid och plats da stemmoprotokollet hills tillgangligt:
Protokollet kommer att hallas til lgangligt senast den 30 april pa fdreningens
webbplats, www.grahunden.se.

Ovriga frigor och information:
Henrik Rosenlund informerade om grannsamverkan mot inbrott.
Till nya blockchefer valdes Henrik Wittenberg chv 108 i garagehnga 1,
langa 2 vakant, Kristina Eriksson Ghv '182 ilanga 3 och Robert Larsson
Ghv '190 i langa 4.
Kristina Eriksson berattade samarbetets historia iomredet. Beslut att
styrelsen ska verka fOr grannsamverkansarbetet i omredet.

Per-Erik Fornesten informerade om f0rbettring av ventilation genom
installation av ventil for vadringsfdnstren. Maila
pererik.fornesten@sDrav.se f0r mer information.

Stamman avslutande
Ordforanden fdrklarade stamman avslutad.

Vid pennan:
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