
G rih u ndens samfiil I i g hetsfdren i n g
Protokoll fran irss€mma 2012-04-11

Tid: 2012-04-11 kl. 19.00
Plats: Sandakraskolansmatsal

1 Stemmans tippnande:
Ordfdranden forklarade stamman cioonad.

2 Val av ordftirande och sekreterare:
Till mdtesordforande valdes Robert Larsson. och til l motessekreterare
Magnus Troedsson.

3 Val av justeringsman:
Till justeringsman valdes Staffan Gustafsson och Tobias Enbom.

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

5 Fraga om faststallande av dagordning:
Dagordningen faststalldes. Synpunkt framkom att dagordningen bor
innehella frega om godkiinnande av styrelsens forslag til l disposition av
balanserat 6verskott. Foreninoens kassor framh6ll att fraoan finns
redovisad i ersberattelsen

6 FrAga om godkennandes av arsberaftebe och revisionsberettelse:
Stemman godkende ersberattelsen, revisionsberdttelsen och styrelsens
forslag til l disposition av erets overskott.

7 Fraga om beviljande av ansvarsfrihet ftir styrelsen:
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8 Styrelsens fdrslag til l program ftir anleggnings- och
underhallsarbeten:
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M6tessekreteraren fdredrog styrelsens fdrslag till program fdr anlaggnings-
och underhallsarbeten.
Synpunkter framkom att markledningar for dagvatten fren garagen b6r
behallas vid de garage dar markens lutning bort fren portarna ar fdr liten fcir
att uppna avrinning under de kalla erstiderna. Styrelsen fick i uppdfag att
beakta detta i upphandlingen av atgarder pa garagens stupr0r och
hangrannor.
Synpunkt framkom att det planerats for plantering av buskar runt den nedre
sopbehellaren, men att detta inte har utforts. Styrelsen fick i uppdrag att
genomf6ra detta enligt plan.

9 Motioner:
Tva motioner hade inkommit ti l l stemman.
Forslag om f6rnyelse av utvandig belysning: Granstrom erbjod sig hjalpa
styrelsen med ett armaturforslag som styrelsen sedan kan ha som
utgangspunkt for inhemtande av offerter. Beslut att styrelsen under aret tar
fram ett kostnadsfcirslag som inarbetas i budget for nasta ar.
l\4otion om bullerplank mot Tyresdvagen: Styrelsen fick i uppdrag att ta
kontakt med kommunen och fdrorda en matninq av bullernivaerna i
omradet.

10 Styrelsens fiirslag till arvode fiir styrelse och revisorer:
Styrelsens forslag bifalles.

11 Styrelsens fdrslag til l budget ftir 2012 samt fairslag til l utdebiteringar:
Styrelsens forslag til l budget och utdebiteringar godkandes.

'12 Fasbtallande av antalet styrelseledamaiter och suppleanter:
Stamman beslutade att styrelsen ska best6 av fem ledamdter, varav en
ordforande, och tre suppleanter.

13 Val  av:
a) Styrelseordfairande
b) Ovriga ledamaiter
c) Suppleanter

Valberedningens fdrslag:
Ordfairande:
Robert Larsson Ghv 190 Kvarstar ett ar
Ovriga ledamiiter:
Henrik Rosenlund Ghv 102 Omval tva er
Gunnar Lindberg Ghv 96 Omvaltva ar
Ake Evertsson Ghv 206 Kvarster ett er
Peter Aminoff Kollarik Ghv '1 16 Kvarster ett ar
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Suppleanter:
Linn Thomasson Ghv 160 Nyval ett ar
Christer Timmergard Ghv 198 Nyval ett er
Magnus Troedsson Ghv 124 Nyval ett er

Stamman godkande valberedningens forslag.

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 forslag.

15 Val av valberedning:

Valberednrngens forslag:
Staffan Gustafsson Ghv 178 Nyval ett Ar
Torbjorn Jacobsson Ghv 120 Omval ett ar (Sammankallande)
Per-Erik Fornesten Ghv 94 Omval ett ar

Stamman godkande valberedningens fcjrslag.

16 Anmelan av tid och plats da stammoprotokollet halls ti l lgangligt:
Protokollet kommer att hallas til lgangligt senast den 30 april pA fdreningens
webbplats, www.grahunden.se.

17 ovriga frigor och information:
a) Grannsamverkan mot inbrott:
Till samordnare valdes Karin Wittenberg Ghv 108, garagelanga 1. Sedan
tidigare finns blockchefer: Kristina Eriksson Ghv '182, langa 3 och Robert
Larsson Ghv 190, langa 4. Langa 2 ar vakant.
b) Fraga om installation av individuella elmatare igaragen: Fragan
bordlagges til l nasta ersmote.
c) Fraga om ekonomisk ersattning til l styrelsemedlemmar: Styrelsen
ombeds bereda ett budgeterat forslag pa detta till nasta arsmdte. Torbjorn
Jacobsson erbjuder sig att inga i referensgrupp.
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d) Synpunkter framkom att Comhems service till abbonenterna inte er bra.
Fdreningens abbonnemang innehall fullservice-etagande, men det strecker
sig bara fram til ldosan ivaggen.
e) Styrelsen uppmanades att agera snabbare pe att ta bort klotter.
Styrelsen tar till sig kritiken och lovar att bettra sig.
0 Fraga uppkom om container fdr Ovrigt avfall kommer att bestellas till
staddagen. Styrelsen meddelade att ingen sadan container har bestallts.
g) Styrelsen ska informera fdreningens medlemmar om den interna mail_
listan genom att skriva ett infobrev och legga imedlemmarnas brevlador.

18 Stamman avslutande
Ordfdranden fdrklarade stamman avslutad.

Grihundens samflil l ighetsfdrening
Protokoll fran arsstemma

Vid pennan:

Justeras:

Staffan Gustafsson Tobias Enbom
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