
GNEJSENS SAMFALLIGHETSF~RENING 
PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 april 2000 kl 1900 
Plats:Carlskyrkan, Lilla salen 
Närvarande 35 medlemmar, rep. 35 fastigheter. 

§ 1 

Val av ordförande Till stämmans ordförande valdes Nils Häggström 

Val av sekreterare 

Val av justerare 

2 

Till stämmans sekreterare valdes Lennart Fällgren 

§ 3 
&&d "l 

Till justerare(til1ika rösträknare) valdes Hans Sandström och Stefan Moren 

§ 4 

Kallelse till stämman Stämman forklarades behörligen utlyst. 

Röstlängd 

§ 5 

Närvarolistan skall gälla som röstlängd 

Styrelsens och revisorer- Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades av ordföranden och lades med ett god 
nas verksamhets- kännande till handlingarna. 
berättelser Bert Grahn föredrog revisorsberättelsen som avslutades med att man tillstyrkte 

ansvarsfrihet for styrelsen. 

§ 7 

Ansvarsfrihet Beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 8 

Ersättningar Disponibel ersättning till styrelsen och revisorer skall var oförändrat 35000 kr, 

Reinvestering Godkändes reinvesterings- och arbetsplanerna for år 2000.Hannes Karlsson fick 
och arbetsplan beröm for ett bra jobb med denna..!/ 



Gemensamhetsytor Skötsel som tidigare med egen-insatser av medlemmarna. Detta befrämjar både 
Och städledare ekonomin och den sociala samhörigheten. 

städledare det kommande åreden1 turlista!/ 
Anna-Mav Wickman(Sammanka1lande) ErsattareStig Edlund 
Mikael Karlsson -L-O Dahlström 
Ari Leinonen - Signar Olofsson 
Bert Nyberg -Olof Teglund 

Garage ansvariga Se bil 1 .Gunnar Karlsson Kvartsv. 68 te1 196002 ersBrant Eriksson. 

Budget och debitering Fastställdes det förslag som presenterades på extrastamman i höstas. 

Val av styrelseledamöter Beslöt stämman att följa valberedningens förslag. .se a. 4 

9 14 
Val av revisorer Omval, se jae.da.&'. z 

Val av valberedning Enligt praxis sedan några år är årets nya STADLEDARE aven VALBEREDNING 
det kommande året! 

Val av festkommitten Omval (fam, Johansson Kv 136 och Nilsson Kv 134) 

Internet frågan Vid höstens extrastamma fick styrelsen i uppdrag att gå vidare med denna for oss så 
angelägna fråga: 
a) En IT-kommitte, (med Tomas Grundström,Mikael Jonsson m.fl.) har arbetat 

med frågan. 
b) En konsult som anlitats (Per Nasholm,KM )redogjorde sedan utförligt hur 

arbetetfortlöpt. Tre anbud har lämnats in9 siffror ar dock officiella. 
En både långsiktig och hållbar lösning eftersträvas. 
Fiberoptik galler. Arbetet med nara kontakt med styrelsen fortsätter, 

c) EKONOMI: Kassören meddelade att en smidig lösning av finansieringen 
ar under utarbetande. Samfäilighetens goda ekonomi utnyttjas så 
att alla fastigheter skulle kunna uppkopplas utan extra utdebiteringar. Detta 
förutsätter att (nästan) alla är med. En investering i fastigheten ar nog ratta 
benämningen. 

d) Styrelsen fick stämmans enhälliga uppdrag att gå vidare med denna fråga. 
e) Styrelsen ska utforma en enkät till samtliga fastighetsägare for att dokumentera 

intresset for denna investering. 



Stamrnoprotokollet 

Avslutning 

- Inga frågor var anmälda 

§ l9 
Meddelanden 
a) STADGAR för samfalligheten delas inom kort ut till alla. 
b) INFORMATIONSBLAD- speciellt riktat till nyinflyttade har utarbetats av vår 

ambitiöse kassör som D ~ T I L L  låter meddela att han MSTE fa veta nar någon 
har sålt sitt hus så räkningarna kan rätt betalas! 

c) VC-stolarna, I100 st/ som ska bytas ut med början v. 18 .Hannes K meddelar att 
man börjar med Kvartsvagen 2. 

Delas ut i resp. Brevlåda inom 14 dagar. 

Avslutades årsmötet kl 20.40 

Vid protokollet 

- 

CI,:',.ci *tH+ms Sandström 
/- 

Justeras 

Stefan Moren 

Skyddat mot plagiering av 
namnteckning

Skyddat mot plagiering av namnteckning Skyddat mot plagiering av namnteckning

Skyddat mot plagiering av 
namnteckning




