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Protokoll

L. Camilla Hal6n hdlsade ndrvarande vdlkomna och forklarade stdmman 6ppnad.

Stimman ansigs vara i behorig ordning utlyst.

2. Till ordforande for dagens stdmma valdes Camilla Hal6n och till sekreterare Cecilia Holm.

3. Dagordningen godkindes.

4. Tilljusteringsmdn f6r dagens protokoll och r6strdknare valdes Patric Poska och Karin Dirke.

5. Styrelsens Verksamhetsberdttelse och revisorernas berittelser fdredrogs.

Verksamhetsberdttelsen och revisorernas berdttelser fdr 2018 godkdndes.

lnga anmirkdingar frdn revisorer fanns mot fdreningens rdkenskaper.

6. Stdmman besldt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. lnga motioner eller fdrslag frSn styrelsen har inkommit.

8. Ersdttningen till styrelsen och revisorerna besldts vara densamma som tidigare 6r. Beslut

togs om arvode till Valberedningen om 750 SEK/6r.

Dd ersdttningarna har legat still itminstone sedan 2013 skall styrelsen till ndsta 5r f<iresl6 ny

ersdttning.

9. Styrelsens forslag till budget och debiteringslSngd foredrogs av kassdren.

Budget och Debiteringsldngd fdr 2019 godkdndes av stfrmman.

Avgifien 16r parhusen blir 535 kr/kvortal och liir radhusen 2265 kr/kvartal.
Forslag att vi till ndsta 6rs budget ldgger in QPark som en del av posten Diverse.

Vill man ha kopia p5 balansrapport och budget finns det hos Paulina pE Polondsvdgen 1.

10. Val av styrelse.

I 6r ska ordf6rande, 2 ledam6ter och en suppleant vdljas pi 2 6r.

Till ordforande omvaldes Camilla Ha16n, GinglStsvdgen 38.

Till ordinarie ledam<iter omvaldes f6r 2 6r

Micke Johansson, Ginglitsvdgen 14

Hayri Karabas, Valsvdgen 11

Till suppleant omvaldes Athanase Kessaris, Gavottvdgen 2



11. Val av revisorer och valberedning.

Revisorerna Torill och Monica avtackades fdr vdl utrettat vdrv i minga 5r.

Nva revisorer valdes pi 1 6r

Johan Wiman, Kadriljvdgen 4

Patric Poska, GSnglitsvdgen 30

Ett <iverldmningsmote g<irs av Torill och Monica till de nya revisorerna

Nv valberednine valdes

Anders Melin, Gdngldtsv6gen 20

Uffe Stegius, Gavottvigen 7

12. Ovriga frigor

a. Susanne Hagenstams brevl6da. F6rst6rd av plogbil. Ordfdrande kontaktar Stofar f6r
att slutfdra denna frdga.

b. Det kommer att bli en extra insats for milning av bit och sjdbodar och kratta ut mer

grus p6 fotbollsplanen. Dessutom renovering av motorcykelgunga i parken.

Sotningsforetag ringer med jdmna mellanrum-styrelsen ligger aldrig bakom detta.
Viskickar isd fall meddelande friin styrelsen. Se information pd hemsidan angdende

vad som gdller fdr sotning, mazurkan.se.

Blomlidor. Ar n6gon intresserad av att plantera och skdta. Camilla pratar vidare

med Mio om detta.

Stemmoprotokoll distribueras via maiUldnk till websida. Via papper till de som har 0nskat

detta.

Stdmmans avslutning.

Mritesordfdranden och styrelsen tackar fdr visat intresse.

Cecilia Holm
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Karin Dirke
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