Protokoll fört vid årsmöte 2009 för Anläggningssamfälligheten
Flåhackebacken.
Närvarande:
Tid för mötet:
Plats:
Paragrafer:

Fhb. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66.
2008-04-02 kl. 19.00
Fam. Lundberg, Fhb. 54
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§1
Mötets öppnande
Ordföranden Lasse (Fhb. 54) förklarade mötet öppnat.
§2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Beslutas:

Mötet behörigt utlyst.

§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslutas:

Lasse (Fhb 54) valdes till ordförande och Calle (Fhb 60) valdes till sekreterare.

§4
Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Beslutas:

Vilgot (Fhb 56) valdes till justeringsman.

§5
Godkännande av dagordningen
Beslutas:

Dagordningen fastställdes med justering enligt dagens protokoll.

§6
Protokoll från årsmöte 2008-09-18
Beslutas:

Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§7
Verksamhetsberättelse
Beslutas:

Förelagd verksamhetsberättelse godkändes med tre tilläggspunkter:

1.ASK har gjort en översyn av försäkringar. Kommer att teckna ett ramavtal för
garagesamfälligheterna med möjlighet att teckna hängavtal (brandförsäkring för garagen).
2. Det uppstod ett överskott i ASKs verksamhet, av vilket 4480:- hänförs till Ftb. Anders (Ftb
62 ) verkar för att detta kommer Ftb tillgodo.
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3. På cykelvägen mot Ftg kommer en betongbåt att ställas upp. Lämplig användning för
överskottet ovan är att plantera en häck i anslutning till denna för att avskräcka för genomfart.
$8
Årets resultat.
Resultat och balansräkningar föredrogs enligt bil 1 .
§9
Revisorns berättelse föredrogs
Beslutas:
Revisorns berättelse föredrogs enligt bilaga 2. Resultat och balansräkning
fastställdes.
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutas:

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

§ 11
Val av styrelse
Beslutas:
Till ordinarie styrelseledamöter valdes Lars-Erik Jonsson (Fhb 58), Calle Carlin
(Fhb 60) och Lasse Lundberg (Fhb 54) samt Bodil Brunn (Fhb 44) som suppleant1.
§11
Tecknande av firma
Beslutas:
Att anläggningssamfällighetens firma tecknas av, förutom av styrelsen
gemensamt, av två styrelseledamöter i förening.
§12
Val av kassör
Beslutas:
Att Christina Hanson (Fhb 50, [460212-9464]) valdes att disponera
anläggningssamfällighetens medel.
§13
Val av revisor
Beslutas:

Att Maj-Lis Salomonsson (Fhb62). valdes till revisor.

§14
Val av markrepresentanter
Beslutas:
Att Birger Ekström (Fhb 66) och Åke Wisen (Fhb 64) valdes att företräda
garagesamfälligheten v.s. ASK.
1

I anslutning till årsmötet konstituerades styrelsen enligt: Ordförande Lasse (Fhb 54) samt Lars-Erik (Fhb 58)
samt Calle som ledamöter.
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§15
Inkomna motioner
Mikael ( Fhb 46) har i en motion föreslagit att en skylt ”Hastighetsbegränsning 10 km/h” sätts
upp på den befintliga skyltstolpen.
Beslutas:

1. Motionen avslås.

§ 16
Arbetsprogram 2009
Beslutas:
1. Ordförande informerar ASK, via detta protokoll, om styrelsens nya
sammansättning och markrepresentanter samt deras e-postadresser
2. Värmefläktarna i garaget skall inte nyttjas.
3. Resterande garageportar och portkarm laseras respektive målas.
Ansv. är Uffe och Anders.
4. Styrelsen genomför besiktning av garaget för planering av ev. underhållsåtgärder.
5. Värmefläktarna i garaget skall inte nyttjas.
6. Buskar planteras i anslutning till den ovannämnda betongbåten.
7. Styrelsen planerar städdag under våren.
8. Skylt ”Hyrd parkering plats 23” anskaffas och monteras.
§ 16
Övriga frågor
1. En uppdaterad version av våra adressuppgifter delades ut. Alla uppmanas att
kontrollera uppgifternas riktighet. I de fall de inte är de rätta skall förnyade
uppgifter lämnas till Wisens (Fhb 64) snarast. Därefter sker mångfaldigade och
utdelning.
2. Mikael (Fhb 46) presenterade ett förslag till hur hans cykelförråd skulle kunna
arrangeras. Mötet diskuterade frågan, Mikael återkommer med besked hur han
avser agera.
§ 17
Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och inbjöd till kaffe med hembakade tårtor mm samt en mycket
trevlig samvaro. Detta var de bästa tårtorna i Fhbs historia! (Hittills)
Vid protokollet

Calle Carlin 2009-04-25
Justeras

Lars Lundberg , Ordf.

Vilgot Gustavsson, Justeringsman
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