
6rkSlla Samf6lli ghetsfiirening

Protokoll frAn Arsmiitet den 9 april 20t6 i ftireningshuset

$ r. uotets oppnande
Lars Hedin hdlsade alla 26 personer frln2L tomter vdlkomna och forklarade mdtet for oppnat

$ 2. Motet vederborligt utlyst
Motet ansSgs vederborligt utlyst dB kallelsen gStt ut 3 veckor fore denna dag.

5 3, Godkiinnande av dagordningen
Den forslagna dagordningen godkdndes

$ 4. Godkiinnande av debiteringslSngd
DebiteringslSngden presenterades och godkEindes,
3 stycken fullmakter lSmnades in.

I 5. Val av motesordforande
Ingmar Lekeby tomt 31 valdes enhtilligt

5 6. Val av mdtessekreterare
Anette Nordstrom tomt 29 valdes enhSlligt

$ 7, Val av 2 justeringsmdn tillika rostrtiknare
Jenny Thompson tomt 33 och Catharina Hdggkvist tomt 28 valdes enhEilligt

5 B, Styrelsen och driftansvarigas verksamhetsberdttelse
Den i forvdg utskickade verksamhetsberdttelsen godktindes och lades till handlingarna.
Lasse berdttade koft om alla projekt under 6ret. Upplands energi har grtivt ner elledningar.
Robin Ohrman har rensat v6rt krondike och Curt Jansson har dikat ut krondiket. Det dr
fortfarande lite kvar att gdra med buskage, Det ligger hogar med trEjd kvar som tas boft snart.
Rolf fick ordet och vill att det ska g6ras en slutbesiktning mellan tomter 3-4. Det dr en ledning
som ligger blottad. N6gon i styrelsen f8r tillsammans med representant frtn Upplands energi
gora slutbesiktning,

$ 9, Kassorens och revisorernas redogdrelse
Den i f6rviig utskickade balans och resultatrdkningen samt revisionsberdttelsen godktindes och
lades till handlingarna.

5 10, Styrelsens ansvarsfrihet
Motet beslot enhSlligt att styrelsen f6r ansvarsfrihet for verksamhetsSret 2016.

5 11, Motioner angEende fdreningens verksamhet inldmnade senast 27 mars.
3 motioner har kommit in. Dessa iir utskickade.
2 motioner handlade om v6ra vdgar och foljande beslut togs. Vdgansvariga fick till uppgift att ta
in offefter eller kostnadsforslag. Arsmdtet beslutade dven att bdrjan l8ngiakan och de vagar
som behovs ska skrapas oftare och underhtllsgrusas. Motion 3 handlade om att de som inte
betalar itid ska ft en p8minnelseavgift p6 300 kronor ifortsdttningen. Denna motion
godkdndes i sin helhet.

5 12, Budget fdr tr 2016 och 8rsavgift
Det i forvdg utskickade budgetfdrslaget for verkamhets8ret 1/1 fll3IlL2 2016 godkiindes av
8rsmotet vilket innebiir en avgiftshojning p6 300 kronor.

S 13. Val av ordforande pB f 3r
Lars Hedin tomt 90 valdes enhSlliot



5 14. Val av styrelseledamoter p6 2 tr
Margareta Andersson tomt 91, Anette Nordstrom tomt 29 och Dick Andersson tomt 46 valdes
samtliga att bli styrelseledamdter p6 W3 6r

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

S 16. Val av en revisor pt Z 3r
Lars Frdgren tomt 72 valdes p6 2 tr

g L7. Val av 2 revisorsuppleanter p6 f lr
Sofia Skoglund tomt 47 pt L tr
H6kan Jansson tomt 48 pt f 3r

S 18. Val av driftansvariga p6 t tr

a, Poolen
Andreas Edin tomt 66, Kjell Hedqvist tomt 40 och Mattias Wallin tomt 33 valdesb, 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 och Robert Ekstrom tomt 29 valdes

d, Arbetsledare
Tommy Andersson tomt 91 och Dick Andersson valdes

e, Stugvdrd
Catharina Hdggkvist tomt 28,

t. Grdsklippning vid poolen
Kent Hardne tomt 28 valdes

g, Underh8llvid brevl8dor
Kent Hardne tomt 28(behjiilplig Jenny Thompson) och Lars Frogren tomt 72 valdes

h. Underh8ll av hemsida
Andreas Edin tomt 66 valdes

u 
l3;,'iJ#Jf i#:UH fi11,T;"1iil#.i:,ililTi:fJ 3:ff, rhom pson tomt 33 och H6 ka n
lansson tomt 48

5 20' Rappoter och skrivelser. Frtga om fiber och i nulSget finns inget svar p3 ndr det blir av.
Bonden som har skordat v8ra dngar gor nog inte det i 6r.

5 21, Plats dtir protokollet siitts upp
Dick informerade att 8rsmotets protokoll kommer att sdttas upp pe vtra anslagstavlor samt
liiggas upp pg hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut tili samtliga sori anmdlt en e-
oostadress,

g 22. Ovrigt, Inget ovrigt

g 23,Avslutning
Lars Hedin tackade for visat intresse och forklarade motet for avslutat,



Anette Nordstrom

Justeringsmdn
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