Protokoll fört vid Gnejsens samf.
Extra föreningsstämma den 20021205 kl. 19.00

1.

Ordf för stämman valdes Nils Haggström.

2.

Sekreterare valdes Ernst Lundberg.

3.

Justerare samt rösträknare Einar Lestander och K.E Andersson.

4.

Enligt mötet så var stämman utlyst i laga ordning.

5.

Nharolista gick runt till alla deltagare.

6.

Preliminär budget för 2003.
Utgifter - Inkomster se bif justerad budget för 2002-2003

. Månadsavgifter inga höjningar.
. Betalningstillfallen. Avgiften betalas månadsvis i förskott med dragning sista
bankdagen i varje månad.
7.

Hur kan miljöarbetet inom sdalligheten utvecklas.
Kommunens miljöinformatör Rolf Ideskog och UMEVA:s Jan-Olof Aström
informerade,och gav
Underlag för en diskussion och andra frAgor av intresse.

Samfällighetens miljögmpp lämnade en rad intressanta förslag till miljöarbetet.
1. Minska sopmängden genom noggrann sopsortering (obs inga tidningar och
kartonger i soperna)
2. Farligt avfall får inte kastas i soperna(obs vi har miljöstation på Gimonäs för sådant
avfall)
3. Kompostering av hushallssoperna kan ev diskuteras i framtiden.
4. Sänkning av temperaturen i garagen ett för slag som inte var så poppulärt men som
ev kan bli aktuellt i -tiden.
5. Kan vi sanka inomhustemperaturennågon grad tro.
6. Vi måste tänka pA minskning av varmvattenförbrukningen.
7. Är det dags att göra en ny förfi-ågan ang snålspolande toaletter.
8. Hur är det med våra tak,underhåller vi dom med nligon behandling mot aspetsdamm.
9. OBS Det kan finnas aspets under våra gamla golvmattor som kommer fram den
dagen vi river bort dom.
10. Under vintertid så får vi snö på våra bilar,sopa av dom innan ni kör in dom i garaget.

Styrelsen kommer att titta på miljögruppens arbete för ev åtgärder.
8 Hannes informerade ang frågan om bredbandsnatet,samt energi och vattenförbrukningen.

9. Övriga fragor: K E Andersson som är föreningen ordningsvakt i sophuset tycker att
ordningen i dag är mycket bättre. Önskar att den som lånat en skottkärra skall omgående
lämna t i l l b ~ k aden.
10 Avslutning ordf Nils Häggström tackade miljögruppen for deras arbete samt May
Persson för hennes hembakade fika.

Vid protokollet
Ernst Lundberg

Justerare
Einar Lestander

Justerare
K E Andersson

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Justerad budget för 2002 -2003

Utgifter

Budget 2002

Budget 2003

Diff

Drift Internet
Fastighetsuppvärmning
Energi
Vatten
Administration
Förvaltning
Sophämtning
Väghållning
Kabel- TV
Avskrivningar
b r i g yttre drift
* Löpande drift
Summa utgifter

Inkomster

* Fondering för internet

Internet drift 130 krlman
* Höjning av 2002 Iöp.drift
Medlemsavgifter
Summa inkomster

110 400
120 120
110 400
1 964 760
2 305 680

110 400
120 120
2 073 600
2 304 120

Eventuellt överskott från ar 2002 överförs till 2003 ars budget.
Vid ordinarie stamma beslutades att höja medlemsavgiften med 100 kr i månaden
för den yttre driften.
Vid ordinarie stamma beslutades aven att fondera 100 kr i manaden för utbyte av
IT-utrustning nar nuvarande fallit för åldersstrecket. Efter 3 4 ar kontroleras om fondens
avsättning anses tillräckligt stor da tas manadsutaget bort.
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