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Nr 71791 l-5469)

Protokoll från årsstämma 9 maj 2017
Föreningens ordftirande Magnus Buchholt hälsade de niirvarande välkomna och ftirklarade
årsstämman öppnad.

1. VaI av ordfiirande fiir stämman
Till ordforande ftir stiimman valdes Magnus Buchholt

2. Val av sekreterare fiir stämman
Till sekreterare for stämman valdes Nils Topphem.

3. Val av två justeringsmän
Att justera dagens protokoll valdes Gunilla Topphem och Isa Janfada.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Ordftirande Magnus Buchholt ftiredro g ftireningens verksamhetsberättelse ftir
2016 och kassören Ingrid Hjerpe foredrog arets räkenskaper samt
revisionsberättelse. Bilaga I, 2 och 3.

5. Ansvarsfrihet fiir styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2016

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från delägare.
Motion fran Anna Lejontand ang. svåröppnade soprumsdörrar (Bilaga 4).
Styrelsen ftireslog att önskemål om automatiska dörröppnare avslås men att
låssmed anlitas ftir översyn och justering av samtliga dörrar samt byte till låskolvar
utan snäppfunktion for att ftirebygga att någon person kan bli inlåst i soprummet.

7. Ersättning till styrelsen samt revisorerna
Mötet beslöt att bibehålla en oft)rändrad nivå på arvodet till styrelse och revisorer.

Ordinarie styrelseledamot (ordftrande, sekreterare och kassör)
Styrelsesuppleant
Revisor och revisorssuppleant

8. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Ingrid Hjerpe ftiredrog styrelsens ftjrslag till inkomst- och utgiftsstat samt
utdebiterin g for 20 17 . (Bilaga 2)

Mötet beslöt att godkänna styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat samt

debiteringslängd.

9. Val av styrelse.
Till ordftrande två år perioden 2017 - 2018 valdes Nils Topphem (n1wal).

Till kassör tvår ft)r perioden 2017-2018 valdes Ingrid Hjerpe (omval).

2000 kr
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Till sekreterare for2017 valdes Anna Lejontand (nyval).
Till styrelsesuppleant I år ftir perioden 2017 valdes Isa Janfada (nyval).
Till styrelsesuppleant 1 år ftir perioden 2017 valdes Anna Davidsson (omval).

Information
Styrel sen uts er föregingens firmate cknar e inom styr el s en.

10. Val av revisorer och suppleanter
Till revisor ftir år 2017 valdes Jim Johansson (omval).
Till revisorssuppleant for 2Afi valdes Magnus Buchholt.

11. Val av valberedning
Till valberedning valdes Magnus Buchholt och Mikaela Florell.

\- 12. Övriga frågor
Mötet beslöt att utöver mötesprotokollet från årsstiimman skall ett mötesreferat
från de diskussioner som fdrts vid mötet skrivas och tillsammans med
beslutsprotokollet delas ut till samtliga fastigheter i samfiilligheten.

För att snabbt kunna nå ut med information till medlemmama finns önskemål att
kunna lägga upp en ftirteckning med e-postadresser. E-posten är tänkt som en
komplettering till nuvarande informationsvägar. Beslöts att styrelsen skall skicka
ut begilran/ önskemål att ftL e-postadresser från respektive fastigheVägare.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tiltgängligt
Efter justering finns årsmötesprotokoll tillgangligt på ftireningens webbsida och
hos fr reningens sekreterare.

!_ Magnus Buchholt, mötesordförande Nils Topphem, mötessekreterare

Protokolletjusterat 2017 -05 - l&
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Bilagor:

l. Förvaltningsberättelse

2. Bokslut 2016 sant lnkomst- och utgiftsstd 2017

3. Revisionsberättelse

4. Motion ang soprumsdörrar
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Förva ltni ngsberättelse

Fö r Sl i pe rns sa mfä I I ighetsföre ni ng avseende ve rksa rnhetså ret 20 16.

Styrelsen bestod under 2016 av: Magnus Buchholt, ordförande, lngrid Hjerpe, kassör sämt Nils

Topphem, sekreterare. Suppleanter var Agnetha Järvegren och Anna Davidsson. Nils Topphem,

Agnetha Järvegren samt Anna Davidsson tillträdde sina styrelseposter i samband med stämman i maj

2016. S§relsen hade under 2016 fyra stycken protokollförda möten.

Förenlngen behöll befintliga avtal med Lunds Renhållningsverk, Lunds Energi, God Service och

Stångby Maskinstation under verksamhetsåret 2015. Bankåtaganden var fortsatt i SEB. Försäkringar

va r I ikaså fortsatt tecknade hos Lä nsfö rsä kri n ga r.

En utgifts* och inkomststat upprättades och godkändes av årsstämman i maj 2016 och medförde en

årsavgift på7742 kr per hushåll. :

Gatlamporna har fått översyn av armaturerna samt nya lampor. Lamporna i carportarna har bytts vid

behov. Dörrarna till soprummen har justerats och oljats. I soprummen har även förtydligande skyltar

kring sophanteringen och kärlen satts upp.

Ett informationsbrev om samfälligheten har sammanställts och delats ut till samttiga hushåll.

Kommunikationen med föreningens medlemmar skedde främst genom utskick av medlemsbrev.

:''
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Magnus Buchholt Lrs\*rlngrid Hjerpe
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Till årsmöte, Slipery?s s amfrill ighet

Jag har granskat styrelsens arbete och gått igenom styrelsens protokoll
och andra handlingar som visar hur styrelsen har skött siu uppdrag.
Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet och det finns kvitton
som visar alla inkomster och utgifter. Jag ser inga problem i hur
styrelsen har skött sig.

Jag föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Stångby 2017-03-14

Av styrelsen utsedd lekmannarevisor
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Motion §tdrag från E-postmeddelande 24 febr. 2016)

Jag foreslår att vi fixar till dönama till soprummen. Som det är nu har jag (och

andra med svaga händer eller som sitter ne4 irrt. en chans att komma in dåir med

rullstol. Dörren (iaf på vårt närmaste rum) iir tung och trög och går bara att öppna

med en "specialknyik" ro* min sambo säger. Inte en chans att fixa det från

sittande... Kan man tiinka sig att fixa till dörren så att den fungerar nonnalt (utan

behov av specialknyckar) och kanske rentav installera en dönöppnare?

Med vänlig hälsning
Anna Lejontand

Yttrandefrån styrelsen: Tröghet I låsningen på dörrarna beror i viss utstrciclming

av rörelser I rnark aclt aufallsbyggnad samt behov av iustering av

låsanordning. Storlek oih tyngd på ståtdörrarna cir en annanfaktor sotn inrzebcir

att döryarna är tunga att öppna. Kostnadenfor att installera dönöpprcare

ttppskattas titt cirki mx kronor. S?,relsenföreslår att motionen avslås men att
låssmed anlitasför översyn ochiustering av samtliga sapramsdörrar, samt att

låsvreden på sopruml och 2 byts till icke-sjrilvlåsande.
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