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§ 1.

Kassör Johan Wallén förklarar årsstämman öppnad.

§ 2.

Närvaroförteckning upprättas, 23 hushåll deltog på årsstämman, samt ett hushåll
via fullmakt.

§ 3.

Stämman förklaras utlyst i behörig tid.

§ 4.

Dagordningen godkännes efter justering angående turordning av § 20 motioner
från samfällighetsmedlemmar. Detta på grund av att en av de två inlämnade
motioner från samfällighetsmedlemmar avsåg arvoden till styrelsemedlemmar
vilket behandlas under § 10.

§ 5.

Till årsstämmans ordförande valdes Stig Mårtensson (87) och till
sekreterare valdes Louice Adielsson (79).

§ 6.

Till justerare av protokollet valdes Hugo Guldhag (13) och Jonas Ekman (81)

§ 7.

Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för
2006. Styrelsens förvaltningsberättelse godkännes enhälligt.
Årets redovisade resultat är +3000 kronor.

§ 8.

Revisorernas berättelse godkännes av stämman.

§ 9.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§10.

Motioner från samfällighetsmedlemmar.
Årsstämman beslutade att höja styrelsens arvoden från nuvarande 38,5 % av
prisbasbeloppet till 50 % av detsamma. Styrelsen fördelar beloppet enligt hur de
finner det lämpligt.
Stämman beslutar att när något hushåll som fortfarande har varmvattenberedare
med reduceringsventil behöver byta ut dessa, skall en plattvärmeväxlare
installeras.

§ 11.

Styrelsens och revisorernas arvoden godkännes och fastställs enligt samma
princip som föregående år, dock med en högre procentsats än tidigare vilket
beslutades under § 10.

§ 12.

Styrelsens förslag för utgiftsinkomststat för år 2007 fastställs enhälligt av
stämman. Månadsavgiften blir oförändrad 1200 kronor per månad. Ett extra
tillägg på trehundra kronor per hushåll för service av kabel-tv kommer att tas ut
vid inbetalningen maj/juni. Styrelsen fick i uppdrag att se över om det finns
fortsatt behov för detta serviceavtal.

§ 13.

Styrelsens förslag till stadgeändringar godkänns av stämman. Det åligger
styrelsen att formulera dessa och anmäla de nya stadgarna till lantmäterienheten.
Se bilaga för beslutade stadgeändringar.

§14 .

Val av styrelseledamöter på två år.
Helen Lindholm (41)
Tård Wennerborg (61)

§15.

Val av suppleanter på ett år.
Jonas Ekman (81) omval
Tarja Rosso (37)

§16.

Till en av de ordinarie revisorsposterna skedde fyllnadsval då Thomas Sköld har
avgått. Jan-Ove Johansson (93) valdes.

§ 16.

Till revisorsuppleant på ett år valdes Jan- Erik Holmström.

§ 17.

Till valberedningen omvaldes Peter Andersson (23) och Mikael Dunbäck (65).

§ 18.

Styrelsen har i samband med den ekonomiska rapporten informerat om
kommande händelser.

§ 19.

Johan Andersson, pannskötare, informerade om dagsläget när det gäller värme
och varmvatten. De extrapumpar som finna monterade men ej är i drift skall
monteras bort. Styrelsen fick i uppdrag att se över hur detta skall lösas på bästa
sätt.

§ 20.

Övriga frågor.
Kassör Johan Wallén kommer att lämnat ut en översikt av förfallodatum för
avgifterna till samfälligheten.
Avgående styrelsemedlemmar ordförande Anders Poikela (39) samt vice
ordförande Mathias Overmark (5) har avtackats med varsin bukett blommor.

§ 21.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

___________________________
Louice Adielsson (79)

_________________
Jonas Ekman (81)

Justeras
___________________________
Hugo Guldhag (13)

