Protokoll och dagordning för årsmöte för samfälligheten
Eken 2, 2021
Måndagen den 14/4 2021, kl:18:00
Plats: Nedre garagelängan
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande Erik Åberg (91)
3. Val av sekreterare till stämman, Peter Andersson (23)
4. Val av två justeringsmän för stämmans protokoll Susanna Eriksson (75), Mats Faleståhl
(49)
5. Upprättande av närvaroförteckning, klart.
6. Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig tid godkänns av stämman.
7. Godkännande av dagordning godkänns av stämman.
8. Revisorernas berättelse.
Inget avvikande, punkten godkänns av stämman.
9. Styrelsens förvaltningsberättelse delges av mötesordförande Erik, punkten godkändes av
stämman.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Punkten godkänns av stämman.
11. Motioner,
- Kabel-tv kan vi avsluta det serviceavtal vi har? Invertering behövs igen. Styrelsen
fortsätter att utreda frågan
- Laddning av el-bila, elsäkerhet.
- Kan vi rekommendera att alla ska behöva installera laddbox? Vi beslutar att vi som
förening rekommenderar att installera laddbox för laddning av bil.

12. Framställningar från styrelsen
4 st av leverantörer av relining kontaktade. 2 leverantörer kvarstår. Offert har inkommit från
båda. Ingen större skillnad mellan leverantörerna. Beslut fattats på extra årstämma.
Ersättning till styrelsen och revisorerna, förslag att höja till ett prisbasbelopp beslutades.
13. Styrelsens förslag till utgifts. och inkomststat samt debiteringslängd.
Förslag till höjning av månadsavgift till 3000 kr från1/5. Överskjutande kostnader sätts av till
underhållsplan. Godkänns av stämman.
14. Val av två styrelseledamöter för två år.
Peter Andersson (23), Erik Åberg (91)
15. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
Mikael Östman (3), Mats Falestål (49)
16. Val av revisorer
Susanna Eriksson (75), Jessica Holmström (25) för ett år.
17. Val av en revisorssuppleant för ett år.
Lena Engström (37)
18. Val av två till valberedning för ett år.
Anders Nyman (39), Jonas Åkesson (79)
19. Information från styrelsen.
Det råder parkeringsförbud på våra infartsvägar, det är ok att hämta/lämna. Vi vill utvika att
skriva avtal med parkeringsbolag.
Stadgeändringar, nytt förslag finns framtaget. Erik presenterar förslag på förändringar.
Förslaget godkänns.
Underhållsplan presenteras av Johan och godkänns av stämman, uppdateras löpande.

20. Övriga frågor
Inget att rapportera.

21. Stämman avslutas

