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§ 1.

Ordförande Jesper Söderlund förklarar årsstämman öppnad.

§ 2.

Närvaroförteckning upprättas. 15 hushåll deltog på årsstämman.

§ 3.

Stämman förklaras utlyst i behörig tid.

§ 4.

Dagordningen godkännes efter justering angående turordning av § 11 och § 12.
Detta på grund av att en förnyelsefond skall finnas med i stadgarna.
Lantmäterienheten informerade alla samfälligheter om detta under år 1990 enligt
lagen om förvaltning av samfälligheter § 19.

§ 5.

Till årsstämmans ordförande valdes Jesper Söderlund (45) och till
sekreterare valdes Louice Adielsson (79).

§ 6.

Till justerare av protokollet valdes Stig Mårtensson (87) och Olof Bergold (43)

§ 7.

Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för
2007. Styrelsens förvaltningsberättelse godkännes enhälligt.
Årets redovisade resultat är cirka –45 tkr.

§ 8.

Revisorernas berättelse godkännes av stämman.

§ 9.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§10.

Styrelsens och revisorernas arvoden godkännes och fastställs enligt samma
princip som föregående år.

§ 11.

Styrelsens förslag för utgiftsinkomststat för år 2008 fastställs enhälligt av
stämman. Månadsavgiften blir oförändrad 1 200 kronor per månad. Trehundra
kronor per hushåll för service av kabel-tv kommer att tas ut vid inbetalningen
maj/juni.

§ 12.

Styrelsen får i uppdrag att utarbeta en underhållsplan, samt se över hur mycket
pengar som skall avsättas till denna. För att vi skall få våra nya stadgar, som
beslutades vid årsstämman 2007, antagna beslutades på årsstämman att en
summa av 4 700 kronor skall avsättas till förnyelsefonden under innevarande år.

§ 13.

Val av styrelseledamöter på två år:
Jesper Söderlund (45) (omval)
Johan Wallén (51) (omval)
Louice Adielsson (79) (omval)

§14

Till ordförande valdes Jesper Söderlund (omval)

§15.

Val av suppleanter på ett år:
Tarja Rosso (37) (omval)
Lisa Dunbäck (65)

§16.

Till revisorer valdes Jan-Ove Johansson (93) (omval) och Olof Bergold (43).

§ 17.

Till revisorsuppleant på ett år valdes Sven Nilsson (85).

§ 18.

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

§ 19.

Styrelsen har i samband med den ekonomiska rapporten informerat om
kommande händelser. Johan Andersson fortsätter som pannskötare i
samfälligheten.

§ 20.

En medlemsmotion har inkommit om den ökande biltrafiken och parkeringar på
infartsvägarna. Motionen föreslog en låst vägbom. Stämman avslår motionen.
Eventuell skadegörelse har samfälligheten inte med att göra, utan det är en sak
mellan de enskilda parterna. Stämman beslutar att återigen skicka ut en skrivelse
om vilka regler som gäller för samfälligheten.

§ 21.

Övriga frågor.
Styrelsen informerar att kassör Johan Wallén kommer att lämna ut en översikt
av förfallodatum för avgifterna till samfälligheten.
Stämman beslutade att styrelsen skall ta in offerter för åtgärd av husgavlarna.
Då uppslutningen till årsstämman var väldigt dålig, beslutades att en påminnelse
av något slag skall gå ut en vecka före nästa stämma.
Då även boende i länga A upplever problem med bilåkande och parkering på
infartsvägen, beslutade stämman att lämna skriftlig information till berörda
boende i Eken 1 om vilka regler som gäller.

§ 22.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

___________________________
Louice Adielsson (79)

_________________
Stig Mårtensson (87)

Justeras
___________________________
Olof Bergold (43)

