Eriksbo Parks Samfäl lighetsföreni ng

Ordförande
M ichael Larsson-Schulz

Vid protokollet
Mikael Vinberg
Ärende
Årsstämma

Sammanträdesdatum

Sida
1 (3)

2016-04-10

Utskriftsdatum
2015-0 4-L4

Mötesplats
Port-Anders Gata 3, Västerås

Närvarande
Totalt närvarade 25 fastighetsägare som representerade 18 fastigheter.

Årsstä m ma
§ 1 Mötets öppnande
Föreninges ordförande Michael Larsson-Schulz öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna

välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt de ändringar Ordförande Michael Larsson-Schulz föredrog.
§ 3 Val av ordförande för stämman
Stämman beslöt att välja Michael Larssson-Schulz till stämmoordförande.
§ 4 Val av sekreterare för stämman
Stämman beslöt att välja Mikael Vinberg till sekreterare under stämman.

§ 5 Val av två justerare
Stämman beslöt att välja Linda Särdqvist och Carolina Andersson tilljusterare av protokollet.
§ 6 Val av rösträknare
Stämman beslöt att välja Peter Daunfeldt och Jens Hubertsson

till rösträknare för stämman.

§ 7 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
Stämman fastställde att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
§ 8 Styrelsens förva ltni ngsberättelse
Stämmoordförande föredrog förvaltningsberättelsen för deltagare på stämman.
Förva ltningsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning
David Särdqvist redovisar att föreningen inte haft någon Ekonomiför 2015, där ÖLE
Fastighetsutveckling haft ansvar för driften av område. Samfällighetsavgifter har fakturerats från
januari 2016. Resultat och balansräkning lades därefter med godkännande till handlingarna.
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§ 10 Revisors berättelse
Stämmoordförande redovisade, i revisorns frånvaro, revisionsberättelsen och förklarade några
oklarheter.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
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§ 17 Förslag till Utgifts och
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Avfallshantering Fast
Avfa llsha ntering

70 000 kr

EL

25 000 kr

Gräsklippning sop/lek

12 000 kr

Gräsklippning äng

5 000 kr

Grussopning

7 000 kr

Skogsvård slyröj mm.

25 000 kr

Snöröjning
Fö rsä

/ sandning

kri nga r

(21

37 000 kr

20 000 kr
8 000 kr

Medlemskap Vägnu

6 500 kr

Hernsida

1 000 kr

Adm utgifter

1 500 kr

Drift/Underhåll övrigt

5 000 kr

Styrelsea rvode

12 000 kr

Överskott

10 000 kr
245 000 kr

Summering

lntäkter
Förslag är att fortsätta med samfällighetsavgift på 5 000 kr/år och medlem vilket ger 245 000 kr/år.
Förslag är att avgiften faktureras 2 500 kr i slutet av januari och resterande 2 500 kr i slutet av juli

månad.
Styrelsens förslag

till budget fastställdes av stämman och lades med godkännande till handlingarna.

§ 13 Behandling av inlämnade motioner
En motion har inkommit. Fabian Von Essen föreslår att införa sortering i miljöboden för bland annat
glas, tidningar, metallförpackningar m.m.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut innebärande införing av full sortering

i

miljöboden.
Styrelsen kommer kontakta VAFAB för att ändra nuvarande abonnemang. David Särdqvist
informerade under samma punkt om att VAFAB kan ge föreningen en straffavgift om sorteringen inte
följs, därför är det viktigt att fastighetsägarna gemensamt ser till att kraven följs.

§ 14 Bestämmande om ersättning till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att till styrelsen utgå arvode med totalt 12 000 kr att fördelas inom styrelsen. En
höjning från 0 kr.
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§ 15 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Stämman godkänner valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
Till Ordförande på ett år:

o

Michael Larsson-schulz (omval)

Till Ordinarie ledamöter på två år:

o
o

MikaelVinberg(omval)
David Särdqvist (omval)

Till Ordinarie ledamöter på ett år:

o
o

Jonas Thor6n (omval)

Anders Berg (omval)

Till suppleanter på ett år:

o
o

Therese Thell (omval)
Carolina Andersson (nyval)

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor på ett år:

o

Anette Sundgren (nWal)

Till revisorssuppleant på ett år:

r

Kim Olsson (nyval)

§ 17 Val av valberedning
Stämman beslutade att till valberedning välja tvä personer:
Linda Särdqvist och Sara Kedborn Berg

§ 18 Övriga frågor
Stämman föreslog att ansöka om hastighetsbegränsning på området.
§ 19 Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
Protokollet kommer hållas tillgängligt på föreningens hemsida, www.eriksbopark.se.

§ 7A Mötet avslutas
Stämmordförande Michael Larsson-Schulz förklarade mötet avslutat.
Sekreterare

Justerare

Mikael Vinberg

Linda Sördqvist

Ordförande
Michael L
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