
Protokoll för Samfälligheten Skänkens årsmöte den 23 mars ?Ot4kL
15.00

1. Mötet öppnades

Tommy Aspegårdh valdes till mötets ordförande.

Anders Elf valdes till mötets protokollförare.

2. Lars Westerberg och Håkan Johansson valdes att justera protokollet.

3. Styrelsens och revisorernas årsberättelser gicks igenom.

Revisorerna har inte funnit någon anledning till anmärkning mot årsredovisningen.

4. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 20L3.

5. lnga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna fanns att avhandla.

6. Mötet beslutade att ingen ersättning utgår till styrelsen eller revisorerna.

7 . Styrelsen föreslår att samfällighetsavgiften f ör 2O74 ändras till 2 200 kr per hushåll. Mötet

beslutade enligt styrelsens förslag.

8. Den sittande ordföraren Tommy Aspegårdh omvaldes till samfällighetens ordförande. Övriga

styrelsemedlemmar Hans Schyldt, May Edberg, Ulf Palbrink och Anders Elf omvaldes av

mötet.

9. Mötet omvalde sittande revisorer Bo Lindh6 och lngegerd Eklöf.

L0. Mötet omvalde Kajsa Huque och Anders Berglund tillvalberedningen.

11. övriga frågor

L På mötet föreslogs att styrelsen tar fram en lista på områden inom samfälligheten

som medlemmar har möjlighet att ta ett frivilligt skötselansvar för. Denna lista

presenteras på städdagen.

ll. Mötet beslutade att den 27 april blir årets gemensamma städdag. Aktiviteterna

börjar kl. 10.00. May Edberg och Riitta Hakkarainen ordnar med grillning. Tommy

Aspegårdh beställer sopning innan städdagen.

lll. Det föreslogs att vi ska ha en fest med anledning av att samfälligheten fyller 30 år

mer information om denna, tidpunkt upplägg m.m. kommer längre fram.

lV. På mötet föreslogs att tallen vid den västra besöksparkeringen tas ned, förlaget gick

till votering med handuppräckning. Ärsmötet beslutade att tallen ska tas ner.

Röstsiffror 11 för och 4 emot övriga lade antingen ned sin röst eller hade lämnat

mötet.

V. Diskuterades löst brunnslock och avkortad skylt vid östra besöksparkeringen. Anders

Elf kontaktar kommunen i ärendet.

12. Protokollet kommer att finnas tillgängligt hos styrelsens ordförande senast två veckor efter

å rsrnötet.

13. Mötet avslutades.



Deltagare

Sveavägen Namn
29 Hans Schlydt

25 Riitta Hakkarainen

25 Urho Hakkarainen

15 Bo Lindhd

43 Lars Westerberg

9 Kajsa Huque

5 Pirkko Fröberg

5 Christer Fröberg

57 Ragnar Lundgren

59 Marcus Sundberg

37 Gustav Johansson

39 Tommy Aspegårdh

41 Bo Mattsson

19 May Edberg

51 Anders Berglund

53 Ja n Skog

55 Anders Elf

31 Hå ka n Joha nsson


