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Protokoll fran arsmiitet den 18 aprir 2or5 i fiireningshuset
$ t, votets oppnande

Lars Hedin hdlsade alla 28 personer frSn 26 tomter vdlkomna och forklarade motet for oppnat

$ 2. Motet vederbdrligt uilyst
Motet ansSgs vederbdrligt uflyst dE kallelsen gttt ut 3 veckor fore denna dag.

$ 3. GodkSnnande av dagordningen
Den forslagna dagordningen godkiindes

$ 4. Godkdnnande av debiteringsldngd

_Debiterin 
gsld n gden presenterades och god kti ndes.

inga fullmakter hade inkommit till detta mote

$ 5. Val av motesordfcjrande
Lars Hedin tomt 90 valdes enhElligt

$ 6. Val av motessekreterare
Anette Nordstrom tomt 29 valdes enhiilligt

$ 7, Val av 2 justeringsmdn tillika rostriiknare
Jens Ahgren tomt 27 och Nicklas Ahs tomt 60

$ B. Styrelsen och driftansvarigas verksamhetsberdtterse
Den i forviig utskickade verksamhetsber5ttelsen godkdndes och lades till handlingarna

$ 9. Kassorens och revisorernas redogorelse
Den i forviig utskickade balans och resultatrdkningen samt revisionsberdttelsen godktindes ochlades till handlingarna. dverskottet p3 9 r47,22 kionor bestot *;diui;tt-irnnJrl",
skogsfonden.

5 10. Styrelsens ansvarsfrihet
Motet besldt enhiilligt att styrelsen f6r ansvarsfrihet for verkamhetsaret 2013.

5 11' Motioner angSende foreningens verkamhet inliimnade senast 3/4
Ingen motion har inkommit.

5 12. Budget for 3r 2015 och Srsavgift
Det i forvag utskickade budgetforslaget for verksamhets8ret 1/1 till 31/12 2015 godkiindes.
Samfiillighelsavgiften beslots att bli 2 600 kr for tr 2015.
Dessutom s6 beslot Srsmotet att fran skogsfonden tas ut enligt nedan

-styrelsens forslag att anvdnda 30 000 kr for att forbEttra vdgarna inkl. mindre dikningar i v6rtomrSde.

-styrelsens forslag om att anvdnda 10 000 kr for inkop av kylskSp, damsugare samt en kisstoalett till vSrt foreningshus.

-styrelsens forslag om att anvdnda 18 000 kr frtn skogsfonden for att kopa in tu6 styckenvattenventiler. ---'--r-

-styrelsens forslag om att anvdnda 50 000 kr for en ombyggnad av huset vid poolen sominnehSller duschar, omkl5dningsrum, forr8dd mm. 
'- 

' rr"-



-Styrelsens forslag om att anvdnda 5 000 kr for inkop av skrivare inkl. patroner.

FrSn rep och underhSllsfonden.
Lars Hedin ber5ttade om det nygamla dikningsforetaget frSn 1949 som nu har f8tt en nystart.
50 000 kr avsdtts till det nygamla dikningsforetaget for att anvtindas vi en gemmansam dikning
i vSrt omrSde och vidare nei8t Salsta, V5r andel"ar ZO V".

5 13.Val av ordforande pA 1 Br
Lars Hedin tomt 90 valdes enhEilligt

5 14. Val av styrelseledamoter p6 2 3r
Catharina Hdggkvisttomt.28, Tommy Andersson tomt 91 samt Kjell Hedqvist tomt 40 valdes
samttiga att blistyrelseledamoter p3 tv6 3r.

5 15, Val av suppleanter p3 1 3r
Kenneth Svensson tomt 16, Helene Jbrnevi tomt 9 samt Jens Ahrgren tomt 27 valdes att bli
styrelsesuppleanter p6 1 6r,

5 16. Val av en revisor p6 2 3r
Ingemar Lekeby tomt 31 valdes p6 Z Er

5 17. Val av 2 revisorsuppleanter pB 1 3r
Sofia Skoglund tomt 47 pt I tr
HSkan Jansson tomt 48 p6 t Er

5 18. Val av driftansvariga pA 1 6r

a. poolen

Andreas Edin tomt 66 och christan yijtiiisko tomt 94 vardesb. Vatten
Lars Hedin tomt 90, Tommy Andersson tomt 91, Niklas As tomt 60 och Roger Elgh
tomt 84 valdes,

c. Vdgar
Lars Hedin tomt 90 valdes

d. Arbetsledare
Tommy Andersson tomt 91 och Bo Andersson tomt 42 vardese. Stugviird
Catharina Hiiggkvist tomt 28.

f. Griisklippning vid poolen
Christan yijdtisko tomt 94 valdesg. UnderhSll vid brevl8dor
Rolf Andersson tomt 1, Dick Andersson tomt 46 och Lars Frogren tomt 72 valdesh. Underh8ll av hemsida
Andreas Edin tomt 66 valdes

5 19. Val av valberedning pE 1 6r, varav en dr sammankailande
Barbro Colde tomt 46 valdes som sammankallande samt Jenny Thompson tomt 33 och Lars
Frogren tomt72

5 20. Rapporter och skrivelser
Upplands Energi kommer att grdva ner den el-ledning som idag finns i luften och som dr
huvudledningen. De har ockS soK om byggnadslovlor nyuyggnad av tv6 styc[en
tra nsformato rstationer.
Dick Andersson rapporterade om bredbandsmote som Vattholma foreningen h8llit tillsammans
med kommunen, ldnstyrelsen och Rasbo bredbandsforening.



Dicks Ssikt dr att styrelsen inte skall vara aktiva i bildandet av n8gon bredbandsforening i v3rforening. Viil n6gon enskird starta upp en forening ss arJeioennes ensak.
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, nla_ts ddr protokoilet sdtts upp
Dick informerade att 8rsmotets protokoll kommer att sdttas upp pa v8ra anslagstavlor samtldggas upp p3 hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut till samiliga som anmdlt ene-postadress,

$ 22, Ovrigt
En tomt dgare oroade sig for m6nga inbrott i sin stuga. Denne ans8g ocks6 att posten inte tarhdnsyn tiil dennes.onrkuL att srippi rekram ror r.rin "r.riitrJ'pa 

sin brevrSda.
En tomtdgare ans6g att foreningen skall snygga tirr i omreali och ta boft diverse grenar.En tomt dgare tackade for en vSlskott rcirening samt oenlini hemsidan och allt som skrivs ddr.

S 23, Avslutning
Lars Hedin tackade for visat intresse och forklarade motet for avsrutat.

Justeringsmdn


