
PROTOKOLL l(2) 

ART : 

TID: 

PLATS: 

Extra föreningsstämma 

1997-02-27 kl 19.00 

Carlskyrkan, lilla salen 

NARVARANDE: 3 2  medlemmär 

$1 Oppnande Samfällighetens ordförande Bo Svanholm häisand de närvarande medlemmarna , 
I- 

valkomna och förklarade Extra stämman öppnad. 

$2 Val av ordf Till ordförande för stämman valdes Bo Svanholm. 

$3 Val av sekr Till sekreterare för stämman valdes AKNilsson. 

$4 Val av justerarel Till justerare och tillika röstraknare valdes Barbro Andersson och Sture 
röstraknare Nilsson. 

$6 Röstlängd 

$7 Styrelse-/revisions- 
berättelse 

$8 Ansvarsfrihet 

$9 Ersättning 

$ 10 Budget och 
debiteringslängd 

$ 1 1 Val av ordf och 
styrelseledamöter 

Stämman förklarades behörigen utlyst. 

Röstlängden fastställdes genom att de närvarande antecknade sig på 
närvarolista. 

Styrelsens och revisorernas berättelser, som varit tillgängliga for 
medlemmarna under kallelsetiden, lades med godkännande till handlingarna. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Stämman beslutade att styrelsen och revisorerna, liksom föregående år skall 
erhåiia 15.000:- i ersättning. 

Stämman beslutade att fastställa den budget och debiteringslängd som antogs 
vid extra stämma 1996- 10-30. 

Eftersom inget förslag till ordförandeposten fanns bordlades valet till 
ordinarie stämma i april 1997. 

$ 12 Val av revisor Bordlades till ordinarie stämma i april 1997. 

5 13 Val av valberedning Bordlades till ordinarie stämma i april 1997. 

$ 14 Val av festkommitté Bordlades till ordinarie stämma i april 1997. 

$ 15 Val av städledare Bordlades till ordinarie stämma i april 1997. 



Gnejsens samfäilighetsförening Protokoll sid 2(2) 

tj 16 0vriga-*&ågor * Under övriga frågor förekom principdiskussioner om möjligheterna att utföra 
olika arbeten inom samfallighetens förvaltning. 
Diskussionerna följde i huvudsak utskickad skrivelse 1997-02-24. 
Vissa praktiska exempel redovisades, bl a tidsplan och instruktion for 
garageansvariga. Förslagen mottogs positivt av de nämarande medlemmama 
Redovisningen föranledde dock inget beslut. 

* Protokoll från besiktningen av elanläggningarna i garagen diskuterades. 
Stämman beslöt en1 styrelsens förslag; 
- Att garageinnehavaren byter själv tiil ratt dödlampa 
- Att garageinnehavaren sjalv sätter upp lampkuporna 
- Att erforderliga förbättringar på tiilaggsutnistning (mest lysrörsarrnaturer) 

åtgärdas av garageinnehavaren själv, 
- Att arbeterna skall vara slutförda 1997-03-31. . . 

5 17 Meddelande Ordföranden meddelade följande: 
* Förhandlingar pågår angående fortsatt utbyte av armaturer i ytterbelysning. 
* Förhandlingar pågår angående nytt avtal för vintervaghållningen. 

Nuvarande avtal går ut säsongen 1996-97. 
* Ordföranden erbjöd sig att för föreningens rakning fullfölja projektet med 

utbyte och ombyggnad av garageportarna. 
* Kontakter har upptagits med tankbar entreprenör för belaggningsunderhåll. 

Offert har infordrats för olika typer av ytbehandli Kostnaderna varierar Y från ca 25:-/m2 tiil ca 200:-/m2. Totalt for området 300-500.000:-. 
Awagningen mellan olika metoder är betydelsefull. Det är styrelsens 
uppfattning, att reparationen bör utföras på sådant satt att nuvarande 
kvalitet och nivaförhållanden bibehålls. 
Vidare bör Övervägas om kabelrör för nya datakommunikationer skall 
laggas in, innan nya beläggningen eiler plattsättningen utförs. 

* En vädjan från vår "snöröjare" (V-SCHAKT) att hålla våra barn under 
uppsikt vid pågående snöröjning framfördes av ordföranden, som aven 
påpekade riskerna med barnens lek i snögrottorna. 

18 StämmoprotokoW Protokollet utdelas till samtliga medlemmar. 
Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade stämman: 

Vid protokoilet 
i 

Bo Svanholm 
sekr. ordf. 

Justeras 

Barbro Andersson 

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Skyddat mot plagiering av namnteckning




