
Torparängens Samfällighetsförening

Arsmötesprotokoll 2013

Ordinarie årsmöte för Torparängens samfällighetsförening tisdagen den 19 februari 2013 i
parkleken Ripvidets lokaler.

Närvarande andelsägare: 13 st enligt röstlängd.

1. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse

Föreningens ordförande Stig Aspling förklarade årsmötet öppnat och stämman beslutade att
kallelse har skett stadgeenligt.

2. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Stig Aspling.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Mats Ahlgren.

4. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet och tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lena Söderkvist och Hans Nilsson

5. Styrelsens och revisorernas berättelse

Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman godkände att ersättning till styrelsen och revisorerna utgår med 19 000 kr.

8. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för 2013 samt debiteringslängd

Stämman godkände styrelsens förslag.

Debiteringslängden visades, eventuella ändringar av uppgifter lämnas till styrelsen.
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9. Val av styrelse för kommande verksamhetsår

Kassör
Suppleant
Suppleant

Cilla Hajdu
Gun Benckert
Ann-Christin Garces

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

10. Val av revisorer och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår

Revisorer

Revisorssuppleant

Bo Sandelin
Mats Böhlin
Kirsti Nyberg Frehr

nyval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år

11. Val av valberedning för kommande verksamhetsår

Valberedning Thomas Ekwall
Bo-Göran Ericsson

omval 1 år sammankallande
omval 1 år

12. Framställningar från styrelsen

Den uppdaterade underhållsplanen godkändes.

13. Motioner från medlemmar

Baserat på motion från Csaga Szentkiralyi beslöts att styrelse och snöröjare ser över
möjlighet att anskaffa ny traktor. Förslag föreläggs föreningsmöte.
Gatuskyltar, med svart text på vit botten anskaffas där så är nödvändigt. Föreningen är
behjälplig med anordnande av skyltning till Csaga.

14. Övriga frågor

Våra gemensamma arbetsdagar för 2013 infaller, vad avser våren, söndag 19 maj kl 10-14
och måndag den 20 maj kl 17-20. Arbetsdagar till hösten är söndag 13 oktober kl 10-14
och måndag 14 oktober kl 17-20.

Våra sopbehållare. Vi minimerar risk för skadedjur och obehaglig lukt genom att aldrig
lämna sopor utanför. Är en behållare full, gå till nästa. Sophanteringen är endast avsedd
för hushållssopor.

Vid användande av motorikupevärmare skall timer användas. Max 2 timmars inkoppling.

Det är inte tillåtet att hålla förråden, som ligger i anslutning till garagen, eluppvärmda.

Nuvarande TV-lösning behålls initialt, men förutsättningar för nya lösningar undersöks.
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Hängränna vid garage för nr 58 ska tätas

Se över de stenar som finns vid infarterna så att utryckningsfordon kommer in och ut.

Häckar inom området skall ansas så att de hålls innanför tomtgräns.

Föreningen fick ett bildcollage från Hans Laestadius, vilket tacksamt togs emot.

15. Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mats Ahlgren

Justeras
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