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Äggskedens sa mfäl I ighetsfören i n g

Protokol I fört vid ord i narie å rsstä m ma i Äggskedens sa mfäl I ighetsfören i ng
Tid och plats: 22mars 2015 kl 17:30, Matsalen Utmarksskolan, Aprilgatan 2
Om inget annat anges har beslut tagits genom acklamation.

§ 1. Stämmans öppnande. Årsstämman öppnades av ordförande Silva Sabadjija

§ 2. Val av stämmoordförande. Till ordforande för årsstämman valdes Silva Sabadjija.

§ 3. Val av stämmosekreterare. Till sekreterare för årsstämman valdes Helena Adonis.

§ +. Val av protokolliusterare tillika rösträknare. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Laila

Petersson och Line Stefansson.

§ 5. Stämmans behöriga utlysande. Årsstämman konstaterades behörigen utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen. Stämman godkände föreslagen dagordning.

§ l, Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till 26 röstberättigade närvarande samt två

fullmäktiga. (bilaga L)

§ 8. §tyrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman och lades till handlingarna. (bilaga 2)

§ 10.

Revisorernas berättelse godkändes av stämman. (bilaga 3)

Revisorerna förklarade påpekandena i dokumentet, ett antal fakturor som borde ha attesterats av

både ordförande och kassör hade endast attesterats av en av dem. Fakturorna i sig var inte

konstiga, och ordförande och kassör tar till sig av påpekandet. Styrelsen tar också på sig att ta fram

en handlingsplan för framtida agerande vid eventuella obetalda medlemsavgifter, i enlighet med

revisorernas föslag.

En fråga ställdes om vilken bank som har hand om föreningens pengaq vilket är Swedbank. Förslag

kom upp om att förhandla med banken om de avgifter fdreningen betalar, vilket styrelsen tar med

sig.

Faststäl lande av resultat- och balansräkni ng.

Resultat- och Balansräkningen godkändes och fastställdes av stämman. (bilaga a-5).

Några förklaringar gjordes för bokföringen av några poste4 bland annat Underhåll garage (utgifter

för underhåll av garage har bokförts på Underhåll gator och ledningar och Underhåll

belysningsanläggning), styrelseomkostnader och div omkostnader (en stor del av summan är

advokatkostnader), underhåll maskiner (en ny torktumlare har köpts in under året), skötselavtal

(gäller skötsel av gräsmattor och rabatter).

En del av de tillgångar som foreningen har är innehållna pengar för rörprojektet, eftersom det inte

är slutfört, samt medlemsfordringa r.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.§ 11.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det senaste räkenskapsår:, 
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§ 12. Förslag från styrelsen för 2016

o Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag om att leja bort vårstädningen.

Vårstädningen kommer att genomföras på vanligt sätt och planeras till 7 maj. Stämman

beslutade att de som inte på något sätt deltar ivårstädningen får betala 300 kr.

o Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag om att anlita en städfirma för tvättstugan.

Det ansågs kosta för mycket i förhållande till vad det skulle ge. En uppmaning om allmän

uppskärpning vad gäller städningen skickas med medlemmarna. Styrelsen skall också se till
att omärkta lås klipps bort från tvättavlan, att städinstruktionerna blir snyggare och

tydligare samt att städmaterialet uppdateras.

o Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag om att införskaffa Anticimex råttfällor; då de

. ansågs väldigt dyra i förhållande till vinningen. Stämman ansåg att varje fastighetsägare

själv forst kan göra de åtgårder som går i den egna fastigheten, samt använda sig av den

skadedjursbekämpning som ofta forekommer i hemförsäkringen. Styrelsen fick i uppdrag att
sammanställa en checklista för vad för åtgärder man kan göra i sin fastighet.

o Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att genomföra renovering av

tvättstugans yttre skikt.

§ 13. lnkomna motioner.

Stämman beslutade att avslå inkommen motion om att sätta utebelysningen på fastigheternas
plank, istället för nuvarande utebelysning på huwäggarna. Stämman ansåg att det inte fanns

tillräckligt underlag för att kunna besluta i frågan. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka kostnader

och förutsättningar för föreslagen åtgärd, samt att låta besiktiga nuvarande utrustning för att
kunna ta fram kostnader för att upprusta denna. Frågan får därefter tas upp när bättre underlag

finns.

§ 14. Faststätlande av ersättning till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade att ge 20 000 kr i sammanlagt arvode till styrelse och revisorer. Arvodet

fördelas av styrelsen. Styrelsen har också rätt att få 200 kr per timme vid förlorad arbetsinkomst,

samt övriga omkostnader ersatta.

§ 15. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, samt debiteringslängd för 2015

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2016 samt debiteringslängden för 2016-04{1-
z0fi-A3-3L presenterades för stämman. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat ändrades på

några punkter, utifrån bifallna och avslagna förslag, och fastställdes sedan. Debiteringslängden för
2016-04-01 - 2017-03-Sl justerades på ett par punkter och fastställdes sedan av stämman. (bilaga

6 och 7)

§ 15. Fastställande av medlemsavgifter mm 2016.

Stämman beslutade att avgift om 8000kr per kvartal och fastighet kvarstår. Garage- och

parkeringsavgifterna kvarstår på 300kr respektive 100kr per månad.

Valberedningen presenterade sina förslag och därefter gjordes följande val:

§ 17. Val avordförande

Till ordförande för föreningen valdes Silva SabadjUa (omval 2 år).
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§ 18. Val till styrelsen, ledamöter och suppleanter

Ledamot:

Suppleanter:

§ 1e.

§ 20.

Till ledamot valdes Peter Sonntag (omval 2 år)

Till styrelsesuppleanter valdes Line Stefansson (nyval L år)

Emelie Sundberg {nyval 1 år}

Reiner Andersson (omval 1år)
Suppleanterna valdes genom sluten omröstning.

Val av revisor och suppleant

Revisor: Till revisor valdes Ali Noori (omval 2 år)

Revisorssuppleant: Till revisorssuppleant valdes Ulf Barkstedt (omval 1 år)

Val tlllvalberedning
Lena Johansson och Tore Bark valdes till valberedningen (omval 1 år).

§ 21. Övriga frågor

o Stämman godkände att frågan om hur garagen skall renoveras tas vid senare tillfälle.

o En fråga om hemsidan fungerar som den ska ställdes, men den verkar vara isin ordning.

o Gräsmattan i västra hörnet blir sönderkörd av förbipasserande bilar. Styrelsen fick i uppdrag

att undersök vad som kan göras.

En fråga om föreningen har några riktlinjer för när störande arbeten får utföras ställdes.

Föreningen har inga riktlinjer, utan sunt förnuft får råda. Om arbeten utfors på störande

tider uppmanas man afi i första hand kontakta grannen det gäller och prata med dem.

Stämman godkände att Silva kan ta ut ersättning för förlorad inkomst, samt övriga

omkostnader i efterhand, för de inkomstbortfall samt omkostnader hon haft under året
som gått.

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Protokollet kommer att delas ut till
fastigheterna, senast 2 veckor efter stämman.

Stämmans avslutande. Årsstämman avslutades av stämmoordforande Silva Sabadjija

§22.

§ 23.

/*[^ /*lr**^1
SilvaSabadjija,mötesordförande v

La ila Petersson, protokolljusterare

Bilagor till protokol let:
1. Närvarolista, tillika röstlängd
2. S§relsens verkamhetsberättelse
3. Revisorernasberättelse
4. Resultaträkning
5. Balansräkning

6. Utgifts- och inkomststat 2016
7. Debiteringslängd 2016-04-01 -20t7-03-37
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Helena Adonis, mötessekreterare

Line Stefansson,
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