
                            Protokoll

Årsmöte i Samfällighetsföreningen Guldkremlan

Tid: Söndagen 20 mars 2016 kl: 11.00

Plats: Kvartersgården Helgonabacken, Helgonagatan 91.

Närvarande Hus: 164, 166, 168, 170, 174, 176, 180, 184,186, 196, 198, 208

1. Mötet öppnades.

2. Föredragningslista godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Stig Petersson.

4. Till sekreterare för mötet valdes Eva Andersson.

5. Justering av protokoll: Preben Bruhner och Anette Hällin.

6. Verksamhetsberättelsen godkänns. 
Information och gemomgång av sophanteringen av Stig; Ställ ingenting på golvet 
det tas inte upp av någon annan än GODA GRANNAR, signalera när 
matavfallspåsarna tar slut genom att sätta den inplastade skylten på en av dom 
bruna kärlen.

7. Bokslut genomgång av Anders.

8. Revisionsberättelsen godkändes av Preben Bruhner.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för verksamhetsåret 2015.

10. Avgifterna för varm och kallvatten redovisas av Anders.

11. Budgeten för 2016 presenterades av Anders.                                                                      
Det är svårt att beräkna priset på det brännbara avfallet eftersom vi inte haft tjänsten 
så länge, det är satt till 13 860:-/år.                                                         



Kvartalsavgiften sänks med 100:- till 5500:-

12. Information från styrelsen:
Stig informerade: om UC, årsmötet beslutar att en upprustning skall ske trots att 
kostnaden blir högre än tidigare anbud.
Garagelängorna: Årsmötet gav styrelsen mandat att använda resterande 
reparationsfondspengar till reparation av garagen utan nytt extramöte.
Anders informerade: om lånet på 200 000:- och vad pengarna har använts till. 
Budgeten håller till vattenläckans reparationer.
Anette informerade: om att vi måste ta bort parkeringsrutan närmast sopdörren för 
att sopbilen inte får backa ut på vägen efter hämtning. Det blir böter till oss om 
chauffören måste backa. En fråga skall ställas till kommunen om att det borde vara 
möjligt att vända bilen längre in på gården.

13. Inga motioner är inkomna.

14. Till valberedning inför årsmötet 2017 valdes Anette Hällin och Ronny Åholm.

15. Till revisorer valdes Preben Bruhner och Carina Johansson

16. Inga övriga frågor.

17. Mötet avslutas.

       

Vid protokollet                            Justerat                                        Justerat

Eva Andersson                          Anette Hällin                               Preben Bruhner


