
GRAHUNDEN5 SAMFALL/GHErsFORENING
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Protokoll f「an計sstamma I6rdagen den 17 apriI 2021 ki 12.00-12.4与.

PIats: Ov「e lekplatsen

l. St3mmans6ppnande

Årsstamman 6ppnades av Thomas M計ding som halsade de 49 n計varande medIemmarna

(representerande 37 fastigheter〉 v引komna.

2. Vai avordf6randeforst5mman

T=i ordf6rande f6r stamman vaIdes Thomas Marding.

3. VaI sekreterare f6r stamman

tiiI sekreterare Marianne Bergstr6m.

4. VaI av tva justeringsm組att jきmte ordf6rande justera protoko=et

T町usterIngSman utSagS Tommy Rehn Ghv l12 och Christer Persson, Ghv 136.

与・ Fraga om stamman bIivit beh机igen utIyst

Årsstamman f6rklarades vara beh6rigen utIyst.

6. Fastst割iande av dagordningen

F6「sIaget ti= dagordning godk訓des. Vissa t紺鵡g under 6vriga punkter.

7. Fr急ga om godkannande av計sberatteIse och revisionsberatteIse

a. Godk訊nande av計sberattelsen Stamman godk緬de arsberatteIsen.

b. Godk組nande av revisionsberattelsen Stamman godk緬de revisionsberattelsen.

C. Godk訓nande av stvrelsens f6rslag刷disposition av balanserat 6verskott

Stamman godk訓de styrelsens f6rslag att 6ve面era計ets 6verskott (110 713 kr) t川

Underh訓s- OCh f6rnyelsefonden, SOm da uppgart川763 465 kroch i ny r氷ning

baiansera 532 052 kr.

8. Fraga om bev叩ande av ansvars価het俺r styrelsen

Stamman beviljade styreisen ansvarsfrihet f6r det g訓gna verksamhetsaret.

9. F6rsiagti= an15ggnings- OCh underh細s8tg計der 2021 Bengt Samueisson g計igenom de oiika

POStema. Stamman godk訓de styreIsens f6rsIag ti= program.

1O. 6vriga f6rsIag fran styrelsen:

a. F6rslagatt軸dragangj計nen pagrindama sa attdessa kan st訓as upp 1800 i st訓et

f6r att haka av dem va巾e h6st.

b. Filmning avavIoppen skuIle ha gjorts under 2020 men har blivit uppskjutet.

C. El-fordon-laddningsgruppen har haft m6te med Bravida om utbyggnad med

laddstoIpar/box i garagen, men緬nu inget konkret f6rslag.日era faktorer paverkar:

Elnatets kapacitet, hu「 man ska 16sa debiteringen m.m. Gruppen aterkommer med

info「mation pa hemsidan ansla矯taVIan/eIイordon-laddningsgrupp/

11. Motioner: lnga motioner hade inkommit.

12. Styreiseni f6rslag till arvode f6r styrelse och revisorer Stamman bes16t i enIighet med

StyreIsens f6「slag om of6r着ndrat arvode, 25 000 kr respektive 20 000 kr.

13. StyreIsens f6rsIag t川budget f6r 2021 samt f6rslag tiII utdebiteringar Stamman bif6ii

Styrelsens f6rslag inneb計ande of6randrad utdebitering dvs 12 400 kr/計f6rdelat pa 4

utdebiteringar, (feb 3100 kr, maj 310O kr, aug 3100 kroch nov 31OO kr〉.

14. Faststa=ande av antaIet styreIseledam6ter och suppleanter EnIigt stadgama ska= styrelsen

besta av fyra t用sex ledam6ter och tva t川tre suppleanter. Stamman besI6t, efter

info「mation fran vaIberedningen, att Sty「eIsen f6「 a「 2021 sk訓ha sex ordinarie ledam6te「

inkI. ordf6rande pIus tva suppieante「.
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15. VaIav

a. Styreiseordf6rande:

Thomas Marding, Ghv 134

b. fem iedam6ter

Carin BergfeIdt, Ghv l12

Marianne Bergstr6m, Ghv l14

Gunnarしindberg, Ghv96

Stefan Nordin, Ghv l16

Bengt Samuelsson, Ghv 132

C. tVaSuPPleanteromvai l計

Aii Asvand, Ghv llO och Per KarIsson, Ghv 214

1 a「kva「

l arkvar

omvaI 2鉦

OmVa1 2ar

OmVaI 2 ar

larkvar

16. VaI av revisorer och revisorssuppleant

a. tva revisorer, OmVaはar

Torbj6m 」acobsson, Ghv 12O och Mats OIofsson, Ghv lOO

b. en revisorssuppieant, OmVa1 1計

Pontus Hansson, Ghv 98

17. Fraga om vai av vaIberedning

Vaides Fatou Manneh, Ghv 122 (omnaI l a「)och Dominic Mitche=, Ghv 180 (nyvaI l ar).

18. Anm引an om tid och piats da stammoprotoko=et h訓s tiIlg5ngIigt

Utskickt用dem som finns pa s訓dIista och pa Grahundens webbsida samt ansIas pa

f6reningens ansIagstavIor semSt den 3I mqi.

19. 6vriga什agor/information

a. Alla fastigheter har nu fiber indraget. En deI markarbeten aterstar samt

Slutbesiktning. Evsynpunkter pa markarbete som r6rden egna tomten farvar och en

ta med NeteI. Styrelsen kan f6rmedia kontaktuppgifter. Svnpunkter pa arbetet pa

Samf訓ighetens mark kan man anm引a t用styreIsen f6rvbft用NeteI.

b. Tradgardsgruppen har legat lagtsenaste計et. 1nformation uppdateras pa hemsidan,

anslagstavlan/trきd露rdsgruppen

c. Bengt Skugge, Ghv 200, 6nskar ett f6rtydiigande i Ekonomirapporten/Finansiell

SammanSt訓ningf6rattden ska bli mer begrlP=gf6rden som inte計sa insatt i

bokf6ring.. Tar detta med kass6ren.

d. Vid behovav kIisterIappar ang. Grannsamverkan mot inbrott kontakta Ingrid

SamueIsson, Ghv 132 e=er Susanne S6deriund, Ghv 222.

20. Stammans avslutande

Ordf6rande tackade de narvarande medIemmarna f6r visat intresse och avsIutade stきmman.

Vid protoko=et
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