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Protokoll

L. Camilla Hal6n hdlsade niirvarande vdlkomna och f6rklarade stdmman dppnad.

Stdmman ansigs vara i beh6rig ordning utlyst.

2. Till ordforande for dagens stiimma valdes Roberto Gonzalo och till sekreterare Cecilia Holm.

3. Dagordningen godkdndes. Ndrvarande till denna annorlunda st6mma i lekparken var 21-

fastigheter.

4. Tilljusteringsmdn frir dagens protokoll och rdstrdknare valdes Karin Dirke och Jukka

Ka'rjalainen.

5. Styrelsens Verksamhetsberdttelse och revisorernas berdttelser foredrogs.

Ve rksa m hetsberdttelsen och reviso rernas be riittelser for 2019 god kd ndes.

lnga anmdrkningar frin revisorer fanns mot foreningens rdkenskaper.

6. Stiimman beslot bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Styrelsens feirslag och inkomna motioner

a. Motion avseende borttagning av bjdrkar i lekparken.

Motionsinldmnaren Hans och Birgitta Eklund var inte ndrvarande pA irsstdmman

Arsstdmman rdstade mot forslaget vilket innebdr att bjorkarna fir st6 kvar.

DSremot framkom onskemil om att kontrollera statusen pi trdden i lekparken.

Styrelsen Sterkommer till samftilligheten om resultatet p5 en sddan kontroll.

b. Styrelsens fdrslag angiende skyltar med "Hundrastning f6rbjuden" pi griset vid

GSnglStsvdgen.

Arsstdmman instdmde med styrelsens yrkande och godkdnde forslaget.

Dessutom ans6g stdmman att vi Sven borde ha motsvarande skyltar i lekparken.

8. Styrelsens f6rslag om ersiittning till styrelsen och andra funktioner godkdndes. Ersdttningen

5r nu enligt fbljande (tidigare arvode inom parentes):

Ordfrirande 5000 (2500)

Kass6r 8000 (7500)

Sekreterare 5000 (endast mcites arvode)

Ledam6ter 200/m6te (L50/m6te)

Suppleanter 200/mote (150/mttte)

Valberedning 750 (samma som 2019)

Revisorer 750 (samma som 20L9))



9. Styrelsens forslag till budget och debiteringsldngd foredrogs av ordforanden.

Budget och Debiteringsldngd tor 2O2O godkdndes av stdmman.

Avgifien ftir porhusen blir 565 kr/kvartal och liir radhusen 2329 kr/kvartal.

1O. Val av styrelse.

I 6r ska 4 ledamriter viiljas pd 2 5r

Vir kassrir Paulina Bohnstedt Borg har flyttat och vi tackar henne fdr minga 6rs hirt arbete

med samfilligheten. Tyvdrr var Paulina sjuk idag s5 ingen riktig avtackning.

Till ordinarie ledam6ter omvaldes fdr 2 6r

Anna Tonnvik, Ginglitsvdgen 42

Cecilia Holm, Ginglitsvdgen 28

Peter Estemar, G6nglitsvdgen L6

Till ny ordinarie ledamot valdes Johan Wiman, Kadriljvdgen 4

11. Val av revisorer och valberedning

Revisorer valdes pi 1 5r

Anders Melin, GinglStsvdgen 20

Patric Poska, GSnglitsvdgen 30

Valberedning valdes pi 1 6r

Uffe Stegius, Gavottviigen 7

Roberto Gonzales, Gingl6t 4

12. dvriga frigor

a. Renh6llning- uppmaning om att de sopkdrl som stiills ut f6r tdmning inte f6r vara

dverfulla, locket mfrste gi att stdnga. Vi fdr problem med skator som sprider

soporna.

information gavs om nya sopkdrl. P6 Atervinningsstationen i Brunna finns dom

uppstdllda.

Se Stdmmohandlingar.

b. Parkering- information om att anviinda alla p-rutor innan vdgarna vid lekplatsen och

and ra smivdgar anvdnds. Se stdmmohandlingarna.

c. Synpunkter pi att rritter f6rst6r asfalten s5 det blir svdrt att oppna garagedorrar pd

G6 nglStsvSgen. Styrelsen fi r undersoka detta.

d. Synpunkter p6 att kantstenen runt rabatter b6r gds igenom fdr att se vad vi brir fixa

Styrelsen unders<iker detta.



e. Ttink pi att inte lita hundarna kissa mot husvdggar, forridshcirn/vdggar. Det gor att
dgarna tvingas byta plankor. Visa hdnsyn rasta nigon annanstans.

L3. Stimmoprotokoll distribueras via mail/l?ink till websida. Via papper till de som har tinskat

detta.

14. Stdmmans avslutning.

M6tesordfriranden och styrelsen tackar fdr visat intresse.

Cecilia Holm Roberto Gonzalo

Justeras

Kaija Karin Dirke

vid


