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Protokoll för Spovens Samfällighetsförenings årsstämma 2018
Plats
Tid

Lekplatsen Spoven, Olofsbo 38 deltagare.
2018-07-07. 11.00

§1

Årsstämmans öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter
mötet öppnat.

§2

Val av mötesordförande

Till att leda årsmötet valdes sittande Christer Mårtensson.

§3

Val av mötessekreterare

Till att skriva protokoll från årsmötet valdes Johan Svensson.

§4

Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Johan af Kleen
och Bengt Gustavsson

§5

Godkännande av kallelse

Kallelsen till dagens årsmöte godkändes.
Sattes i år endast upp i Postrummet och på hemsidan.
På grund av ny data lag.

§6

Föregående års protokoll

Justerat protokoll från föregående års årsstämma har funnits anslagen i post lokalen och på årsmötet fanns inga invändningar mot
protokollet utan detta kun.de läggas till handlingarna.

§ 7a

Styrelsens förvaltnings
Berättelse

Christer läste upp verksamhets berättelsen.
Det var inga planerade jobb i år då vi gjorde mycket förra året.
Fiber bolagets återställning har ej fungerat pga den torra våren.
Vi kollar detta till hösten

Revisornsernas berättelse

Göran Johansson godkände revisions berättelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen för Spovens samfällighetsförening beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018.

§9

Styrelsens Budgetförslag
Balansräkning samt årsavgift

Samfällighets avgiften på 3500kr/år+500kr till renoverings fond
kvarstår.

§10

Rabatt för styrelsen

Rabatt/arvode till Ordförande och Kassör dessa betalar endast
500kr till renoverings fonden.
Övriga styrelsemedlemmar och hemside ansvarig får 1000kr i rabatt.
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§11

Inkomna Motioner

Inga motioner har kommit in i år.

§12

Val av styrelse

a Ordförande

Christer Mårtensson (omvald)

b Två ledamöter för 2 år

Mikael Sander
Gunilla Karlsson

C Ledamöter med
ett år kvar för 1 år

Johan Svensson
Alf Larsson

d Suppleanter för 1 år

Urban Andersson (omvald)
Elisabet Haarala (omvald)
Conny Modin
(omvald)

e Revisor 1 år

Göran Johansson (omvald)
Viola Kondracki

f Revisor suppleanter 1 år Margareta Lindholm (omvald)
Sally- Ann Green
(omvald)
g Valberedning 1 år
Valberedning 2 år

§13

Johan af Kleen
Ulf Johannesson
(Avgår Viola Kondracki)

Övriga frågor
a Sopsortering

Viktigt att vi fortsätter att sortera.
Vi har blivit varnade att kärlen är för tunga.
Över fyll ej fördela istället jämnt i alla 4 kärl.
Tidningar är väldigt tunga och skall köras till sorteringen.
Det samma gäller glas som ej heller är tillåtet.

b Trivsel frågor

Viktigt att vi fortsätter att hålla ordning och reda på området.
En ny röjsåg har köpts in för att kunna hålla snyggt på
allmän ytorna. Denna sköts av Conny Modin.
Det bestämdes även att vi köper ytterligare en
Självgående gräsklippare.

c Ytterligare frågor

Ingången till tvättstugan har en hög tröskel som är svår för de som
använder rullator.
Detta åtgärdas av Alf omgående.

d Parkering vid stugorna

Det är enligt tidigare beslut förbjudet att parkera bilarna vid
stugorna.
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e Protokoll

Protokollet sätts upp i postrummet samt på hemsidan.

f Hemsidan

Hemsidan sköts av Lars – Gunnar Bra jobbat!

Mötets avslutande

Mötet avslutades med gemensam filka

Olofsbo 2018-07-07
Mötessekreterare

Ordförande

Johan Svensson

Christer Mårtensson

Justerare

Johan af Kleen

Bengt Gustavsson
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