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Ordförande, Bengt Larsson, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Val av ordförande för stämman. Sören Möller valdes.
Val av protokollförare för stämman. Pia Löija valdes.
Dagordningen godkändes av de närvarande.
Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare. Lennart Ståhl och Ronny Andersson valdes.
Stämman hade blivit stadgeenligt utlyst enligt alla närvarande.
Röstlängden fastställdes.
Föredragning av styrelsens årsredovisning gjordes.
Föredragning av revisionsberättelsen gjordes.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2019 godkändes.
Beslut om resultatdisposition fastställdes.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för 2020 på 216 000 kr , oförändrat, antas.
Beslut om antal ledamöter och suppleanter togs. Förslaget från valberedningen var 5 st
ledamöter och 3 st suppleanter och godkändes av de närvarande.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt följande; Ledamöter Örnie Gunnarsson,
Viking Backlund och Bengt Larsson omvaldes för 2 år till. Suppleanter: Runar Olander, Emelie
Broman och Kristian Olofsson omvaldes för 1 år.
16. Val av revisorer och revisorssuppleant: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB blev omvalt.
Sammankallande valberedning: Örnie Gunnarsson. Val av valberedning: Marie Gustafsson
avgår. Lennart Ståhl beslutas som nyval för ett år. Omval för
Örnie Gunnarsson och Sören
Möller för ett år framåt.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende:
Takläggning gällande hus 6 och 8 kommer att ske då hus 4 och 12 är klara. Garagemålning
kommer att påbörjas inom kort. Tvätt är redan genomförd. Spolning av avlopp kommer att
ske till hösten. Höjning av avgift med 5% blir sker i juli.
1. Avslag gavs för motion gällande behållare för sopor och mat mellan hus 6 och 8 pga risk för
luktproblem samt kostnadsfråga. Vi slipper även lastbilar på gården.
2. Styrelsen får i uppdrag att köpa nya vagnar till tvättstugorna samt för storstädning av
torkrummen samt byte av filter i torkrummen. Städning kommer även ske i
mangelrummen samt grovtvätten kommer att renoveras.
3. Styrelsen antar uppdraget att byta portarnas koder samt förlänga tiden till 21 i alla portar.
4. Styrelsen anser att gårdarnas bänk- och sittplatser redan förbättrats genom målning av
utemöblerna. Ommålning av golvet i korridor tvättstuga kommer även göras.
Mattställningar har redan setts över och tas ej bort. Skräpet efter takrenoveringen har
redan åtgärdats av Plåtslagar’n.
5. Styrelsen tar på sig uppdraget att informera om att rökning är förbjuden på lekplatserna
och informera om detta till medlemmarna. Rökning på balkonger samt på gården kan man
ej lagenligt förbjuda.
18. Bengt Larsson tackar Sören Möller och Pia Löija för en väl genomförd stämma. Sören Möller
förklarar årets årsstämma som avslutad.
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