
Protokoll vid årsstämma 1 Blodriskans Samfällighetsförening —

180418

1. Stämman öppnades av Ordförande Daniel Labe
2. Val av ordförande valdes till Daniel Labe
3. Val av sekreterare valdes Magnus Kristiansson
4. Mötets behöriga utlysning
5. Godkännande av dagordning
6. Justerare av stämman valdes till Tomas Dahl gg27 och Fredrik Ahlmén

gg6S
7. Styrelsen och revisorernas berättelser godkändes
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
9. Förslag till nya styrelsearvoden, total kostnad 32255kr godkändes
10.lnga inkomna motioner har kommit in under året
11.Höjning av medlemsavgift med 5Okr/mån from 180701 godkändes
12. Utgift och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.
13.Val av styrelse kommande år

• Stuart Smith valdes till ordförande på ett år
• Daniel Mårdh sitter kvar ett år till som ordinarie ledamot
• Hans Lindgren valdes till ordinarie ledamot på två år
• Derek Diener valdes till ordinarie ledamot på två år
• Annelie Hyökki valdes till ordinarie ledamot på ett år
• Daniel Labe valdes till suppleant på ett år
• Glenn Ivarsson valdes till suppleant på ett år

14.Karin Meadows-Jönsson valdes till revisor
15.Valberedning valdes till Jessica Westlund och Navid Moattar på ett år
16.Arbetsdag under 2018 valdes till 181007
17.Övriga frågor

• Telia önskemål om höjd hastighet har framförts. Idag har vi
100/100, kan troligtvis höjas för en höjd månadskostnad. Frågan
bord läggs och tas upp igen vid önskemål. Avtal om nya tv-boxar
gratis har upphört, länken som skickats ut av styrelsen gäller inte
längre. Tillsvidare får man ringa och hänvisa till vårt K-nummer.



• Lekplats har underkänts vid en besiktning förra året. Vissa
åtgärder har gjorts under året, bl.a. ny sand nere, borttagning av
vissa leksaker osv. Kommande åtgärder som behövs är bl.a. byte
av staket och uppsättning av skylt mm. Offert har tagits in på en
större uppdatering av lekplatsen där fallskydd och flytt av trappa
osv ingår, med en summa på ca 239 000 exkl. moms. Stämman
beslutar om att ej gå på offerten, men styrelsen ska få mandat att
åtgärda de punkter som är underkända för en summa av 100 000
inki moms. med hänvisning till beslut som fattats på stämman
2016.

• Frostsprängning fråga inkommit om frostsprängning av tegel på
fasad är vanligt förekommande i samfälligheten, och huruvida
någon ska ta fram en gemensam offert. Inget beslut fattas i frågan,
i nuläget upp till varje hushåll.

• Fest intresseförfrågan kommer att gå ut
• Snöröjning/skador har inkommit anmälningar om skador efter

snöröjningen. Maila dessa till samfällighetens mail så hanterar
styrelsen detta

• Gatan tänk på att köra försiktigt och parkera inte så ni är 1 vägen
18.Daniel Labe förklarar mötet avslutat

Sekreterare

J ster,lre Justerare


