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Protoko旧ran鉦sstamma I6rdagen den 18 apriI 2020 k1 12,00-12.30.

Plats: Ov「e lekpiatsen

l. Stammans 6ppnande

Årsst猫man 6ppnades av Stefan Nordin som h引sade de 46 n5rvarande medIemmarna

(representerande 34 fastigheter) valkomna.

2. Val av ordf6rande f6r stきmman

T川ordf6rande f6r stamman vaides Stefan Nordin.

3. VaI sekreterare f6r st5mman

t川sekreterare Ca「in BergfeIdt.

4. Vai av tva justeringsm5n att j菖mte ordf6rande justera protokoilet

T町usteringsmきn uts諦s Gumarしindberg Ghv 96 och Staffan Gustafsson Ghv 178.

5. Fraga om stamman biivit beh緬gen utlyst

Årsstきmman forklarades vara beh6rigen utiyst.

6. Fastst割lande av dagordningen

F6rsiaget ti= dagordning godkandes. Vissa t冊鵡g under 6vriga punkter.

7. Fraga om godk釜nnande av計sberattelse och revisionsberatteise

a. Godkannande av arsberatteIsen St5mman godk訓de arsberatteisen.

b. Godkannande av revisionsberatteIsen Stamman godk鉦de revisionsberatteIsen.

C. Godkannande av styreIsens f6rsIag tilI disposition av baIanserat 6versko慣

Stamman godk緬de styreIsens forsIag att 6verf6ra計ets 6verskott (32.147 kr) t紺

Underh訓s- OCh f6myeIsefonden.

8. Fraga om bev叩ande av ansvarsfrihet f6r styrelsen

Stamman beviIjade styreisen ansvarsfrihet f6r det g訓gna verksamhetsaret.

9. Styreisens f6rslag ti= program f6r dr請, anlaggnings- OCh underh訓sarbeten 2020

Stamman godkきnde styreisens f6rsIagti= program. Bengt Samueisson gar igenom de oIika

POStema.

10. 6vriga f6rslag fr計styrelsen:

Ingaf6rsIag.

11. Motioner:

lnga motioner hade inkommit.

12. Styreisens f6rsIag tiIi arvode f6r styreise och revisorer

Stamman bes16t i enlighet med styreIsens f6rslag om of6r訓drat arvode.

13. Stγreisens f6rslag tili budget f6r 2020 samt f卸slag tⅢ utdebiteringar

Stamman bif釧styrelsens f6rslag inneb訓ande f6r訓drad utdebitering dvs 12 400 kr/ar

f6rdeIat pa 4 utdebiteringar. (feb 3200 kr, maj 3000 kr, aug 3100 kr och nov 3100 kr).

14. Fastst訓ande av antalet styrelseiedam6ter och suppIeanter

Eniigt stadgama ska= styrelsen besta avfyra ti= sex iedam6ter och tva t川tre suppleanter.

Stamman bes16t att, efter information f「an vaIberedningen, StyreIsen f6r ar 2019 sk訓ha

SeX Ordinarie Iedam6ter inkI. ordf6rande och tva suppleanter.

15.Valav

a. StyreIseordf6rande

Thomas Marding, Ghv 134

b. fem ledam6ter

Carin BergfeIdt, Ghv l12

Bengt SamueIsson, Ghv 132

Gunna「 Lindberg, Ghv 96

omvaI 2ar

omvaI 2鉦

OmVai 2ar

l台r kvar



Stefan Nordin, Ghv l16　　　　　　　1計kvar

Mariame Bergstr6m, Ghv l14　　　1 ar kvar

C. tVa SuPPIeanter

Per KarIsson, Ghv 214　　　　　　　　omvai l計

AIi Asvand, Ghv llO omvai l ar

16.VaIav

a. tva reviso「er

Torbj6m 」acobsson, Ghv 120　　　　omvaI l計

Mats OIofsson, Ghv lOO omva1 1計

b. en revisorssuppieant

Pontus Hansson, Ghv 98　　　　　　　omvai l計

17. Vai av vaIberedning

Valdes 」ohan Engstr6m, Ghv 208 och Fatou Mameh, Ghv 122.

18. Anm割an om tid och plats da st5mmoprotoko=et h訓s ti11gangI晦t

Utskick ti= dem som finns pa sandIista. Pa Gr台hundens websida samt ansほs pa foreningens

anslagstavIor senast den 15 maj.

19. 6vriga fragor/information

Laddnin官av eIbila「

Stefan Nordin gar igenom styrelsens arbete. Henrik RosenIund berattar om Vinthundens

Samf訓ighet d計man nu har laddningsplatser i garagen. En grupp bildas som ska arbeta

Vidare med denna fraga bestdende av Stefan No「din, Ghv l16, 」ohan Sundin, Ghv 158 och

G6「an S6derlund, Ghv 222.

Grannsamverkan

ingen i Gramsamverkansgruppen har avsagt sig fortsatt uppdrag. D計emot har Bengt

Skugge, Ghv 200, Varit med p含poiisens information och st訓t sig ti= f6rfogande i g川PPen.

Trad露rdsgruDPen

Utkast tiIi forsIag fr計2017 finns pa hemsidan/ansIagstavlan几radgardsgruppen.

Tredg計dsg「uppen ska ha m6te under v計en. Pa en av grおmattoma utanf6r Ghv 98 1igger

det sten efter att man grきVt f6r beIysningen. Detta ska tackas med jord.

To「bj6rn 」acobsson, Ghv 120, taCkade styreisen for dess arbete och framf6r a看It med den

nya hemsidan och den uppdatering som g6rs kontinuerIigt. M鉦ga medIemmar h訓med

Om detta och var 5ven n6jda med den nva belysningen.

20. St5mmans avslutande

O「df6rande tackade de nきrvarande medIemmama f6r visat intresse och avsIutade

Stamman.
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