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§ 1. Vice ordförande Tård Wennerborg förklarar årsstämman öppnad. 
 
§ 2. Närvaroförteckning upprättas. 19 hushåll deltog på årsstämman. 
 
§ 3. Stämman förklaras utlyst i behörig tid. 
 
§ 4.  Dagordningen godkännes efter strykning av § 14, då beslut är taget vid tidigare 

årsstämma att styrelsen är självkonstituerande. 
 
§ 5.  Till årsstämmans ordförande valdes Johan Andersson (21) och till 
 sekreterare valdes Louice Adielsson (79). 
 
§ 6.  Till justerare av protokollet valdes Anders Poikela (39) och Tore Öhrberg (53) 
 
§ 7. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 

2008. Styrelsens förvaltningsberättelse godkännes enhälligt.  
Årets redovisade resultat är cirka 27 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 2009 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. Avsättningen till förnyelsefonden kommer att uppgå till 10 tkr/år. Styrelsen 

kommer nu att gå vidare med de stadgeändringar som beslutades vid tidigare 
årsstämma. 

 
§ 13a. Val av styrelseledamöter på två år: 
 Helena Lindholm (41) (omval) 
 Lisa Dunbäck  (65) 
  
§ 13b. Hans Rosdahl (57) (fyllnadsval) 
 
§ 14. Enligt tidigare beslut är styrelsen självkonstituerande. 
 
§ 15. Val av suppleanter på ett år: 

Tarja Rosso (37) (omval) 
 Johan Andersson (21) 
 



§ 16. Till revisorsuppleanter för ett år valdes Daryoush Faramarzi (9) och Tård 
Wennerborg (61) 

 
§ 17. Till valberedningen omvaldes Peter Andersson (23) (omval) och Mikael 

Dunbäck (65) (omval). 
 
§ 18. Styrelsen kommer att låta se över taken, då det har varit läckage (79) under året.  
 
§ 19. Det har inte inkommit några medlemsmotioner. 
 
§ 20. Styrelsen kommer att sammanställa information om sopsortering och hur vi 

skall slippa obehag från våra sopskåp. Det framkommer att vissa av sopkärlen är 
överfulla och andra nästan tomma. Sopor ramlar ner på golven och blir liggande 
och det luktar illa. Alla boende får tänka på detta och även att ta ansvar och 
kontrollera skåpen när hushållet har tillsynsvecka (lista över vilken vecka vilket 
hushåll har finns på hemsidan (www.eken2.se). Det framkom även att det fattas 
”nyckelbricka/städbricka” i en länga. Styrelsen införskaffar en ny. 

 
 Vidare beslutades att en städdag skall genomföras i samfälligheten, förslagsvis 

en lördag i slutet av april. 
 
 En medlem påtalade att kontraktet för snöröjning inte har omförhandlats på 

många år och att Ekeborn som utför arbetet har sagt till honom att det finns 
”prutmån”. Styrelsen kommer att ta kontakt med honom i frågan. 

 
§ 21. Mötet avslutas. 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
___________________________   _________________ 
Louice Adielsson (79)    Anders Poikela (39) 
 
 
Justeras 
 
___________________________ 
Tore Öhrberg (53) 
 


