PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 14 NOVEMBER 2012.
Närvarande: Enl. bifogad förteckning

§1

Årsstämman
öppnas

Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna
och förklarade stämman öppnad.

§2

Dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Val av ordförande
för stämman

Till mötesordförande valdes Anders Jansson.

§4

Val av sekreterare
för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Johan Wretling.

§5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mari Lundin och Leif Andersson.

§6

Upprop av delägarna

De närvarande medlemmarna antecknade sina namn på en lista som
gick runt bland deltagarna.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom varefter den godkändes.

§8

Fördelning av
kostnader under
verksamhetsåret

Fördelningen av kostnader under verksamhetsåret gicks igenom.

§9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen sammanfattades, varefter den godkändes av
stämman.

§10

Ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
120701 - 130630.

§11

Arvoden för styrelse
Och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Detta godkändes av
stämman.

§12

Styrelsens
budgetförslag

Budgetförslaget gicks igenom.
Styrelsen har inte budgeterat med någon höjning av
kvartalsavgifterna för kommande verksamhetsår.
Mindre justeringar har gjorts i posterna för värme och vatten för att
täcka de avgiftshöjningar som aviserats från Mälarenergi.
Budgetförslaget för verksamhetsåret 120701- 130630 godkändes av
stämman.

§13

Val av två styrelseledamöter

Till ledamöter på två år valdes Joakim Engzell och Johan Wretling.

§14

Val av styrelsesuppleant

Till suppleant på två år valdes Magnus Lindh.

§15

Val av styrelseordförande

Till ordförande på ett år valdes Joakim Engzell.

§16

Val av två revisorer
och en revisorsuppleant

Till revisorer på ett år valdes Jan Möller och Bengt-Erik
Silver. Till revisorsuppleant på ett år valdes Elsa-Britt Söderholtz.

§17

Val av valberedning

Till valberedning valdes Erik Enkvist och Göran Svensson.

§18

Övriga frågor

Storlek på container på städdagen
På hösten behöver det vara en större container pga. det är mer
ris/grenar och på våren har vi en mindre.
Dålig anslutning på årsmötet
Vi diskuterade om det är bättre att ha årsmötet efter städdagen på
hösten.
Nyinflyttade
Det är bra om säljaren meddelar styrelsen när de flyttar, då vet
styrelsen att de kommer nyinflyttade som vi kan informera om hur
det är att bo på Degen.
Investeringar-kostnader
Vi diskuterade hur större investeringar/kostnader ska finansieras,
höjd kvartalsavgift eller engångssumma till varje hushåll, det
bestämdes att det är bättre att betala en engångssumma.
Individuell värmemätning
Det går inte då det är många mätare som är trasiga och det skulle
medföra stora kostnader för att få dem att fungera.
Värme i garagen
En del av föreningens värmekostnader är uppvärmning av garagen,
en sänkning till 12 grader skulle vi alla tjäna på. Andra områden har
köpt in en speciell termostat för att få detta att fungera. Tänk också
på att inte ha garagedörren öppen i onödan under de kalla månaderna
på året.

Undercentralen/värme
Vår undercentral/värmeväxlare är väldigt gammal och kan gå sönder
när som helst. Det bestämdes att den ska bytas ut under
sensommaren 2013, kostnaden kommer att bli ca.10 000:- per
hushåll och det kommer att betalas in under september 2013. En
grupp inom styrelsen kommer att undersöka priser i början av 2013.
Skymningsreläet
Skymningsreläet fungerar inte som det ska och kommer att bytas ut.
Sophuset
Det schema som finns att varje hushåll delar på ansvaret för att hålla
sophusen fina fungerar bra.
Tänk på att inte slänga plastpåsar i komposten.

§20 Plats för stämmoprotokoll

Protokoll från stämman delas ut till samtliga medlemmar inom
föreningen, samt läggs ut på hemsidan.

§21

Ordförande Anders Jansson avslutade mötet.

Mötet avslutas

Vid protokollet

____________________
Johan Wretling

Justeras

_____________________
Andes Jansson

_____________________
Leif Andersson

_____________________
Mari Lundin

