
Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie 
föreningsst3mma måndagen 2009-04-27 M. 19 00. 
Plats: Carlslryrkan 

l Till ordforande for staimnan utsågs Lennart Fallgren 

5 2 Hannes Karlsson valdes till sekreterare 

tj 3 Till justerare och rösträknare valdes 
Christoffer Håkansson och Dagmar Granholm 

5 4 Enligt mötet var stäinman utlyst på behörigt satt 

5 Röstlängd 1 närvarolista fastställdes genom att de närvarande antecknade sig på 
en närvarolista som bifogas detta protokoll. 

5 6 Styrelsens verksamhetsberättelse for 2008 fanns utskickat i samband ined 
kallelsen och godkändes. 
Revisorernas berättelse upplästes av ordförande och godkändes, samt bifogas detta 
protokoll. 

5 7 Ansvarsfrihet beviljades for styrelsen för 2008. 

S 8 Ersättning till styrelse och ledarmöten utgår enligt tidigare beslut med 
125:- per timme, detta gäller även andra arbetsinsatser som beslutats om i styrelsen. 

fj 9 Budget och debiterings längd för 2009 beslutades om vid extramöte i 
november 2008 och godkändes då. Koinmer att bifogas detta protokoll. 

5 10 Val av ordförande och vissa övriga ledarmöten i styrelsen. 
Styrelsens ordförande Oskar Appelgren omval l år 
Ledamot Göran Sandström omval 2 år 
Ledamot Jörgen Classon nyval 2 år 
Ledamot Eva Olsson nyval 2 år 
Suppleant Urban Helmersson omval 2 år 
Suppleant Ulla Moritz nyval 1 år 

5 l l Val av revisorer 
Ordinarie Gunnar Karlsson omval 
Ordinarie Inga-Lill Nilsson omval 
Ersattase Stig Burström omval 

5 12 Inga ytterliga funktionärer behöver ersattas. 



C; 13 Val av valberedning. 
Stig Burstsöm, Joacim Lindfors, Bert Grahn, Gunnar Stenvall. 

C; 14 Val av trivselkommitté (ligger vilande)' 

C; l S Inga motioner har inkommit. 

C; 16 Nya medlemmar i s3nfalligheten 
Kvartsvagen 3 6 Lena-Maria Ohfj all 
Kvartsvagen 54 Eva Selstam 
Kvartsvagen 1 5 8 fam. Enqvist 
Kvartsvagen 1 14 Viola Olsson 
Kvartsvagen 122 Grey / Mannberg 

5 17 Information om förbiukning av vatten, varmvatten, varme och el. 
saknades, men antogs ligga i samma nivå som föregående år. Godkändes, 

Ij 18 Information om Kabel-TV: Oskar informerade om att Kanal- digitals avtal ar 
uppsagt fiån j an. 20 10. Förhandling med nya leverantörer pågår. Mer information 
kommer framöver. 
Problem med Internet framfördes av många. Tex. det går for sakta, för mycket 
slaäppost. Att de går for sakta kan bero på den egna utrustningen, 
Skrapposten kan vi inte styra i dag, vi undersöker om några nya lösningar dyker 
upp som kan lösa problemet. 

5 19 Ovriga frågor: 
En övrig fråga dök upp i samband med att extrastammans protokoll utslcickades. 
Vi tog då ett beslut att inte agera for att något gemensamt erbjudande om sotning 
av frånluftskanaler skulle ske. Förklaringen skulle vara att det inte finns någon lag 
som kan tvinga folk att utföra denna åtgärd. De finns ingen lag som förbjuder oss 
att gå ut med erbjudande till våra niedlemmar heller. Vi har väl aldrig försökt att 
tvinga på någon, något. Utan vår pollyse har varit att forhandla fram ett bra pris. 
Sedan går vi ut till våra medlemmar med ett erbjudande om att du kan få 
rensningen utford i samband med övriga grannars beställningar. 
Du som har kunskaper för att utföra rensningen själv på rätt sätt ska naturligtvis 
tacka nej nar du f 2  erbjudandet. Anser du att de känns tiyggare att 
göra beställningen själv så gör det, Du son1 tror att fiånluftskanaler och fläktar 
inte behöver underhåll, kontinuerligt översyn och rensning kan glömrna detta. 
Du kommer att reagera någon dag över att fläkten suger dåligt, eller har stannat. 
Då kommer tanken, nar utfördes rensning och rengöring av flalt senast? (3-10år 
Man kan köra sin bil utan utford sel-vice, oljebyten i många, många mil och år. 
Är man en riktigt tuff optimist går de bra att köra utan forsaluing tills något händer. 
Vi Gr nog kolla detta beslut vidare ? 



5 19 Övriga frågor: 
Karl -Erik Informerade om att ett beslut om sortering av niatavfall kommer till 
hösten, Mer information om detta kommer senare. 

5 20 Stammoprotokollet komnler att utdelas till alla. 

5 2 1 Stämman avslutades av Ordförande 

Hannes ~ar lsson 
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Budget ocli debiteririigslangd för 2009. Föredrogs vid extra .. 
föreriingsst5mma den 26 nov.2008 och GOD DES. 

U tgifler 
Drift iiiterrtrt 
l:asrigtietsiippv%ri~~n~r~g 
Elenerpi 
Vatten 
Adrninistnition 
b r v u l  Itii tig 
Soplliiriitnirrg 
Viighillning 
Ki~hcl-?'V 
AL shrivningar 
h r - i g  yttre drift 
Summa utgifter 
I~ikomster 

e- Riinreiniiikter 
Iilterriel 
h4cdIcrnhavgi fter 
Summa inkomster 

Budget 2009 
199.200 
1.394.560 
70.000 
275.000 
1 1 .o00 
SO.O(W) 
1 10.000 
90.000 
1 10.000 
130.000 
Inpande 
2.439.760 

Avgifierri;~ pe r  hus: 

A 
AE 
R 
H k  
C 
C'E 
Il 
I: 

Månadsavgift Månadsavgift 
Exkl Rixriet Xnkl Rixnei 
1995 2195 
22 15 24 15 
7045 2235 
2025 2275 
2175 7325 
7345 2545 
1800 2000 
l860 2060 

Avgiften betiilas ri~inudsvis i fiirskott incd dragning sista bankdagen i varjc tninad. 
Pcngarria skall firirias tiligiingliga pri konto cnligt i~edanstiiende tabell: 

* 

Tillgar~glig datuni Dragning datum Avser måriad 2008 

januari 
fcbruari 
mars 
~ipril  
in;G 
.j u ii i 
juli  
auguhti 
september 
oktober 
riovem bcr 
decetilher 

OHSISHVEHA: Ändring, av konto, ägarbyte eller andra ändringar son, piverkar Iietalningen av 
avgifter ska alltid ske via kassiiren! Det går inte att byta konto geiiam att kontakta 
bankkontoret. 



Revisionsberättelse 

För Gnejsens samfallighet 2008 
Org nr 716415-0844 

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för Gnejsens 
samfallighet för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. Vårt ansvar ar att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av 
vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
samfalligheten för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med 
samfallighetens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan. 

Arsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar 
eller föreningens beslut, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

oqo'so l Umeå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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