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Protokoll fört vid årsmöte &  Fjällhöjdens samfällighet 2017

Tid: Lördag 22 april 2017 klockan 17.00
Plats:  Holken

Närvarande: representanter för 33 fastigheter

Sekreteraren  hälsade  alla  välkomna.

gl Valavordförandeförårsmötet
Till ord:förande för årsmötet valdes Claes Berglund.

g2 Val av sekreterare för  årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes KajsaAx.

53 Val av justerare  och rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Hans Björkvall och Mats 'rägt.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av två punkter under övriga frågor: Grannsarnverkan
och torktumlare.

F35 Beslut om stadgeenlig kallelse till  årsmötet
Årsmötet konstaterade att kallelse och årsmöteshandlingar har sänts ut enligt stadgarna
(minst två veckor innan årsmöte).

g6 Godkännande av röstlängd
Årsmötet godkände att cirkulerande påskriven lista fungerar som röstlängd. 33 av
föreningens 84 fastigheter var närvarande. Närvarolistan bifogas origina1protoko11et.

g7 Förvaltningsberättelseochbudgetuppföljningför2016
Sekreteraren redog)orde för förva1tmngsberätte1sen för 2016. Kassören redogjorde för
budgetuppfö5ning för 2016. Årsmötet godkände förva1tningsberätte1se och
budgetuppföljning för  2016.

g8 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberätte1sen föredrogs av Lennart Bresell. Se bilaga till originalprotokoll.

59 Godkännande av balansräkning
Balansräkningen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

glO Ansvarsfrihet
Styrelsen bevi5ades ansvarsfrihet erföälligt och utan komrnentarer.
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511 Dispositionavåretsresultat
Styrelsens förslag att årets resultat 259 184,87 kronor tillsammans med balanserat överskott
på 624 572,76 kronor med en sarnmanlagd sumrna på 883 757,63 kronor överförs iny
rng  godkändes.

g12 BesJlut om avgjfftr  oeh eysättningar
a) Elavgifter  för säsongen 1 november 2017 till 15 april 2018:
I garage med timer motor- eller kup6värmare 200 krornor/säsong

motor- och kup6värmare 400 kronor/säsong
I garage utan timer motor- eller kup6värmare 450 kronor/säsong

motor- och kup6värrnare 900 kronor/säsong
Eluttag utomhus motor- eller kup6värmare 550 kronor/säsong*

motor- och kup6värmare 800 kronor/säsong*
*Elffittag utomhus inkluderar även hyresavgift för P- platsen under tiden 1/11- 15/4.

b) Kvartalsavgift  fr  o m I juli  2017 beslutades vara oförändrad, dvs 8000 kronor.

c) Arvoden för  styrelseledamöter och funktionärer  godkändes enligt valberedningens
förslag. Se bilaga.

513 Beslut om budget
Styrelsens förslag till budget för  2017 godkändes

j14  Val av styrelse
Till styrelse valdes:
Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledarnot

Ledamot

KristofferAlm

Anders  Lundkvist

KajsaAx
Nicklas  Gozzi

May Ntirnberg

M 144 nyval 2 år
B 122 nyval I år
B 58 omval  2 år

B 110 nyval 2 år
B 30 fyllnadsval 1 år*

*(ersätter Monika Sten)

Suppleant
Suppleant

,Anne Claesson- Magnusson B32
Mats Tägt B 40

omval 1 år
omval  1 år

Biträdande kassör* Claes Berglund M124
*Sköter löpande betalningar och redovisning. Adjungeras till styrelsen vid behov.

Val av övriga funktionärer
Till öwiga funktionärer valdes:
Teknisk  kommitt6  Max  Hansen

Roger Stråle
Tony Sunnerhage

B72

M132

M174

omval  1 år

omval  I år

omval  1 år
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Revisor  ordinarie

Revisor suppleant
Lennart  Bresell

Stig Wessman

Grannsamverkanskornrnitt6  Ewa  Dolk

Sten Eriksson

Joakim  Joholt

Daniel  Renklint

Informationsgrupp Kajsa Ax
Lars  Bmsdal

Anne Claesson- Magnusson

Trädgårdsgrupp Karin  Nilsson

May Nörnberg

Valberedning JohannaHallberg
Anna  Thumnan

B 92

B 90

B 44

B108

M 154

M 178

B 58

M 150

B 32

B 30

M 128

B 30

B 70

B 60

omval  I år

omval  I år

omval  1 år

omval  1 år

omval  I år

nyval 1 år

omval  1 år

omval  1 år

omval  I år

omval  I år

omval  1 år

omval  1 år

nyval I år
nyval I år

Längombud utses av respektive länga på I år, valberedningens förslag:
N - O Sunnerhage M1 74
P Bergholz M 162
R  Nordlander  M 138

S Berglund M 124
T Vladeanu  B 16
U  Kullander  B 36
V  Holm  B52
Y  Hansen  B 72

Å Durrnic, Salman B 64
Ä Söderrnark B 94
Ö Eriksson, Mattisson B 120

De längor som utser ett annat längombud än det föreslagna uppmanas att meddela styrelsen.

15 Övriga frågor

Grannsamverkan.  Information  av Ewa  Dolk.

Nya skyltar om grannsarnverkmi kornmer att sättas upp vid varje infart.
Alla som inte har dator ombeds att höra av sig till Ewa så får man information i sin postlåda.
Om man inte får mail kan man amnäla sin e- postadress på info@,fiallho.iden.se.
Märk-DNA (för stöldmärkning) kornrner eventuellt att erbjudas till bra pris om det finns
intresserade. Mer  information  kommer  senare från  Grannsamverkanskormnitt6n.
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Torktumlare

Max Hansen framförde ett önskemål från en medlem om att torktumlare köps in till
tvättstugan. Frågan hänsköts till styrelsen att behandla. Tidigare beslut har varit att f?51ja
anläggningsbes1utet, dvs att inte nyanskaffa utmstning som inte har :tunnits tidigare.

FNber

Ewa Dolk framförde en fråga om styrelsen har fått förfrågan om att anskaffa fiber.
Styrelsen har inte fått någon sådan förfrågan det senaste året. Enskilda fastighetsägare har
fätt förfrågan från Telia. Sista året som Kjell Andersson var ordförande hade man kontakt
med Telia i frågan, men Telia kunde inte erbjuda något pga för få abomienter. Styrelsen fick i
uppdrag att se över avtalet med Corrföem. Anläggningsbeslutet gäller central TV- antenn. Om
tiuägg görs behöver anläggningsbeslutet ändras hos Lantmäterimyndigheten.

Styrelseprotokoll
Ett önskemål framfördes av Gun-Louise Andersson om att få styrelseprotokoll via e- post.
Inforrnationsgruppen komrner att inforrnera om hur man kan beställa prenumeration av
ändringar på hemsidan.

Laddning av elbil
Kjell Andersson framförde en fråga om laddning av elbil i garaget. Styrelsen uppmanades att
se över frågan och lämna ett förslag till nästa årsmöte. Om någon medlem planerar att
skaffa elbil ombeds denne att höra av sig till styrelsen.

Sopning av gångvägar
Nicklas Gozzi framförde en fråga om att beställa sopning av gångvägarna till nästa
vårstädning. Frågan kornrner att behandlas av styrelsen.

Årsmötesfest

Barbro Nordlander frarnförde ett förslag om att alla tar med sig egen mat till nästa
årsmötesfest.

Avtackningar
Valberedmngen avtackade avgående ledamöter i styrelsen, Lisa Erkstam, Yvome Mellander
och Monika Sten, med varsitt presentkort.
Styrelsen avtackade avgående valberedmng, Lennart Bresell och Gunnar Victorsson, med
varsfö presentkort och blombukett.

516 Årsmötesprotokollets tillkännagivande
Protokollet koimner att skickas med e- post till de som har lämnat e-postadress och lämnas i
brevlåda till de som saknar e- post. Det kormner också att läggas ut på samtällighetens
hemsida samt anslås på anslagstavlan i tvättstugan.

17 Årsmötet  avslutades.
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