
Årsmötesprotokoll Ekeby sa mfällighetsförening

Plats: Kvzirtersgården
Datum: 20200340
Tid: 19:00

1, Mötets öppnande:
Ordförande Markus Silén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Frågan om stämman utlysts på rätt sätt:
Stämman svarade ja.

3. Fastställande av dagordningen:
Stämman godkände dagordningen.

4. Fastställande av röstlängd:
23 hushåll representerade.

5. Val av ordförande och sekreterare för stämman:
Stämman beslutade att välja Markus Silén till mötesordförande och Peter Lindgren till mötessekreterare.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare:
Stämman valde att välja Jonatan Skyllberg och Äke Wredh.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultatrapport för 2019:
Peter Lindgren gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och Lotta Guttormsson gick igenom balans-
och resultatrapporten.

8. Revisorernas revisionsberättelse för föregående verksamhetsår:
Christer Klang presenterade revisorsberättelsen för stämman.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Framställningar av styrelsen eller motioner från medlemmarna

Motion 1. Gård 1: Äskande av medel för ommälning av rutschkana. Kostnad 708kr
Styrelsen föreslår att vi beviljar 708kr för upprustning av lekplats.
Stämman röstade ja till styrelsens förslag.

Motion 2. Gård 4: Äskande av medel för underhåll och reparation av garage samt grus och trådgårdsättika.
Kostnad 2700kr. Styrelsen föreslår att vi beviljar 2700kr för upprustning av lekplats.
Stämman röstade ja till styrelsens förslag.

Motion 3. Gård 5: Äskande av medel för total renovering av sandläda samt bygge av grind. Kostnad
17000kr, Inget bygglov krävs. Styrelsen föreslår att vi beviljar 17000kr för upprustning av lekplats.
Stämman röstade ja till styrelsens förslag.



2020 Styrelsen ämnar att under året:
-Rcista upp de mest slitna delarna på gårdarna.
-Se över hur vi på bästa sätt kan få stöd för et-bilar i området.
-Färdigställa VVS kartan över området.
Lobba för en större uthyrning av föreningslokalen.

-Fortsätta att säkra och digitalisera föreningens dokument och arkiv.
-Uppdatera och se över underhålisplanen
-Jobba för ökad gemenskap mellan gårdarna genom tex. gemensam samling vid föreningslokalen efter
städdagar med grillning och höst/vår-fest? mm.

11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslog att ersättningen till styrelsens skall ändras till två prisbasbelopp, vilket för 2020 blir 2 x
47300kr 94 600kr. Stämman röstade ja till styrelsens förslag. Revisorernas ersättning förblir oförändrad.

12. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår samt debiteringslängd
Efter förfrågan frän Åke Wredh om 3’e parts besiktning av garageportarna lades 25000kr in under
“Garageunderhäll serviceavtal” i budgeten. Förändringen godkändes av stämman.
Stämman godkände därefter budgetförslaget för 2020.

13. Val av styrelseordförande
Markus Silén valdes till styrelseordförande för nästkommande verksamhetsår, på 1 år.

14. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
Lars Åsberg sitter kvar som ledamot ett år till.
Peter Lindgren sitter kvar som ledamot ett år till.
Sofie Friman sitter kvar som ledamot ett år till.
Jonatan Skyllberg sitter kvar som ledamot ett år till.
Robert Oidermaa i nr 289 valdes in som suppleant på 2 år
Patricio Alex Satinas i nr 119 valdes in som suppleant på 2 är

15. Val av revisorer
Christer Klang valdes till revisor på två är,
Kjell Clinteblad Björk valdes till revisor på två år.
Stämman godkände att lämna suppleantposterna vakanta.

16. Fråga om val av valberedning tillika fastställande av kvartersombud
Stämman röstade för att vi fortsätter enligt ‘gängse norm” vilket innebär nedan:

Kvartersombud 2020 samt sammankallande för valberedning.
5 = Sammankallande för valberedningen.

Kvarter Namn Husnr

1 Fredrik Alm 23

2 Thomas Ramström 57

3 Hans Lundgren 97

4 Stefan Snellman 111

5 Freddy Mattisson 139

6 Marie Eriksson 181

7 Carola Lindström 199

8 Dominik Döllinger 207

9 Nils Wiberg 2315

10 Anna Westergren 261

11 Charlie Juttersträm 287



17, Övriga frägor
Fråga: Kan man dra samfälhghetsavgiften via autogiro?
Svar: Styrelsen har utrett frågan under året och innebär tyvärr en hög kostnad att införa detta. Samma

med e1aktura. För att hålla ner kostnaderna har vi därför sagt att vi fortsätter att dela ut fakturorna

manuellt.

Fråga: Kan vi dela ut alla årets fakturor på en gång eller kan vi skriva info på fakturan om årets resterande

faktu tor?
Svar: Delar vi ut alla fakturor på en gång så ökar risken att vi får fler “ej inbetalda fakturor tid”. Vårt

fakturaprogram har heller inte utrymme på fakturorna att skriva ut information om årets resterande

fakturor,

Fråga: Vad händer med erbjudandet att efterinstallera garageportsmotorer till rabatterat pris?

Svar: Enligt garageportsinstallatöreri krävs det minst 6 st. medlemmar för att de skall kunna ge rabatterat

pris. Vi har inte kommit upp i det antalet intressenter ännu. Vi kommer att skicka ut en ny förfrågan

senare i år för att se om fler är intresserade då.

Fråga: Far man installera en garageportsmotor själv?

Svar: Ja om installationen är fackmannamässigt utförd och utrustning/installation godkänds av

garageportsinstallatören som vi har ett serviceavtal med. Det innebär att ni måste, via styrelsen, fä ett ok

innan installation.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt

Stammoprotokollet kommer finnas tillgängligt på vår hemsida senast 7 dagar efter mötesdagen.

19. Ärsstämman avslutas
Mötesordförancle tackade alla närvarande och avslutade årsstärnman.

Markus Silen Peter Lindgren

Mätesordförande Mötessekreterare

Äke Wredh
Ju ste ra reJusterare


