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1. Årsstämman öppnas

Styrelsens vice ordförande Ann-Maria Wikström hälsade de närvarande välkomna
och förklarade stämman öppnad.

2. Dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

3. Val av ordförande för årsstämman
Till mötesordförande valdes Anders Jansson.

4. Val av sekreterare för årsstämman
Till mötessekreterare valdes Minna Rasimus.

5. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Karl-Erik Karlsson och Bengt Molin

6. Upprop av delägarna
27 närvarande medlemmarna antecknade sina namn på en lista som gick runt
bland deltagarna. Se sid 4.

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, vartefter den godkändes av stämman.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 160701 – 170630.
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11.Arvoden för styrelse och revisorer
Styrelsens budgetförslag på en höjning av arvoden från 50 000kr till 60 000 kr för
verksamhetsårets 170630 tom 180630 godkändes av stämman.

12. Styrelsens budgetförslag
Styrelsens budgetförslag för verksamhetsårets 170630 tom 180630 godkändes av
stämman.

13.Val av tre styrelseledamöter
Till ledamöter på 2 år valdes Berit Lindblom, Minna Rasimus och Robert Breséus

14.Val av två suppleanter
Till suppleant på två år valdes Reina Nevado och Johan Wretling valdes in på
fyllnadsval i ett år.

15.Val av styrelseordförande på ett år
Till styrelseordförande valdes Ann-Maria Wikström.

16.Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisorer på ett år valdes Jan Möller och Karin Stengård. Till revisorssuppleant
på ett år valdes Else-Britt Söderholtz.

17.Val av valberedning
Till valberedning valdes Göran Svenson och Erik Enkvist

18. Övriga frågor
Resultatet från slutavläsning av vattenförbrukningen fanns tillgängligt för de
medlemmar som önskade ta del av den.
Under mötet diskuterades hur föreningen kan möjliggöra laddning av elbilar
(laddhybrider) framöver. Vad skulle en sådan investering innebära, har vi
möjlighet till det och vad kan det tänkas kosta. Frågan kom också upp om det är
möjligt att upptäcka att ingen ”tjuvladdar” sin bil i garagen redan idag.
Styrelsen fick i uppdrag att titta på om det är möjligt med laddning av elbilar via
garagen eller vad som krävs i investering, vilka kostnader det rör sig om, samt
informera medlemmarna om vad styrelsen kommer fram till.
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Vidare diskuterades att avställda bilar eller släpkärror inte får ställas upp på
parkeringen. Det är ont om parkeringar då många hushåll idag har flera bilar.
Använd gärna garagen.
Var också försiktiga med bildörrarna när ni öppnar, det finns medlemmar som
fått sina bilar repade.
På mötet diskuterades också vad vi kan göra åt de som inte bor här och parkerar
sina bilar på våra parkeringar. (Våra gäster får stå parkerade såklart)
Vi får uppmana dem att de inte får stå på våra parkeringar då de inte bor här,
helt enkelt.
Vi pratade också om att vi skulle kunna utfärda parkeringstillstånd men att ha
bevakning kostar ganska mycket också.
Sen kom vi även in på sopsortering. Stora kartonger tex måste man själv frakta
till återbruket. Gäller även batterier, glödlampor och elektronik. Det är viktigt att
sortera rätt tex plast ska endast innehålla plast och inte andra
pappersförpackningar inuti plastpåsarna. Det finns risk för att vi får straffavgifter
på grund av dålig sopsortering.
Sen så har det varit inbrott i området för ett tag sedan. Inbrottet skedde troligen
mitt på dagen. Vi behöver hjälpas åt att vara uppmärksamma och hjälpa
varandra, tex skotta bort snö åt grannen när hen är bortrest, ring polisen om ni
ser något misstänkt.

19.Stämmoprotokoll
Mötesprotokollet delas ut till samtliga hushåll samt finns tillgängligt på
föreningens hemsida, www.degen.se

20.Mötet avslutades.
Ordförande tackade för visat intresse.
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Vid protokollet
__________________________
Mötessekreterare Minna Rasimus

(

Justeras

___________________________
Mötesordförande Anders Jansson

___________________________
Karl-Erik Karlsson

Mötesdeltagare
1. Saga Wilhemsson
2. Esad Coladovic
3. Bengt Siljebäck
4. Karl-Erik Karlsson
5. Minna Rasimus
6. Mikael Bäckström
7. Johan Wretling
8. Ann-Maria Wikström
9. Monia Resmalm
10. Josefina Sköld
11. Lennart Elmelind
12. Mats Hillgren
13. M-L Gunnarsson
14. Elin Lind
15. Bengt Molin
16. Anders Jansson
17. Roberth Breséus
18. Berit Lindblom
19. Marie och Göran Lundin
20. Ingrid Hemmingson
21. Erik Enkvist
22. Göran Svensson
23. Susanne Eriksson
24. Anita Andersson
25. Karin Gunnstad
26. Reyna Nevado

Håkantorpsg.1
Håkantorpsg. 5
Håkantorpsg.11
Håkantorpsg.15
Håkantorpsg.27
Håkantorpsg.29
Håkantorpsg. 31
Håkantorpsg.33
Håkantorpsg.35
Håkantorpsg. 37
Håkantorpsg.39
Håkantorpsg.41
Håkantorpsg. 55
Håkantorpsg. 61
Håkantorpsg.63
Håkantorpsg.65
Håkantorpsg.71
Håkantorpsg.81
Håkantorpsg.83
Håkantorpsg.89
Håkantorpsg.91
Håkantorpsg.95
Håkantorpsg.99
Håkantorpsg.101
Håkantorpsg.103
Håkantorpsg.113

_______________________
Bengt Molin

