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$ l. Förteckning över niirvarande medlemmar upprättades. 55 st deltog.

S 2. Till ordftirande att leda stämman valdes Ingvar Wahlgren.

S 3. Till sekreterare valdes Lars Ol6n.,

$ 4. Till justeringsmän tillika röstr?iknare valdes Mathias Pamler och Lars Mobacken.

$ 5. Dagordningen godkändes.

$ 6. Kallelsen till stämman hade skett i enlighet med ftireningens stadgar.

$ 7. Förvaltnitrgsberättelsen for 2013 lästes upp och godkiindes. Verksamhetsberättelsen presenterades.

$ 8. Revisionsberättelsen flor 2013 lästes upp och godkändes.

$ 9. Balans- och resultaträkningen for 2013 fastställdes och godkändes.

$10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under det gångna året.

$ I I . Årets lorlust balanserades och godkiindes.

$ 12. Arvoden ftir det löpande året godkändes.

$ 13. Bengt Grahn och Lars Ol6n valdes som stl,relseledamöter. Johan Ström och Elisabeth Ståhlberg valdes som

styrelsesuppleanter.

$ 14. Maria Jonasson valdes som revisor och Henrik Olsson som revisorsuppleant. Heldne Ekman valdes som

lekmannarevi sor och Tina Andersson som lelcnannarevi sorsuppleant.

$15. Till ledamöter i valnämnden valdes Äke Lembing och Stig Ahldn.

g 16. Styrelsens forslag till ekonomisk plan fttr 2014 gicks igenom och godkändes.

gl7. Öwiga frågor:
- Planerad start fiir ventilblten på radiatorerna är i mitten av maj. Niirmare informatiorg foljer.
- För att alla ska ffi en bättre insikt i vad ett eventuell byte av bolagsform till samftillighetsforening innebär,

beslutades det att en samlad information kommer att skickas ut till samtliga hushåIl.

- Garagen ska anviindas till vad de är avsedda for, dvs att lorvara bilar i. Om detta foljs, frigörs ett flertal
markerade parkeringsplatser, vilket det är brist på i dag. Skyltningen kommer dessutom att ftirbättras.

- Styrelsen kommer att kontakta ansvariga inom kommunen ftir att få upp bommar mellan husen hos jämna

nunmers längor. Detta ska annars inte ske ftirrän tidigast 2015. Ojämna nunmer kommer att ffir bommar

uppsatta under 2014.
- Enligt kommunen ska vara lekplatser ffi ny sand samt någon ny utrustning.

$ 18. Motioner:
- Basketkorg vid panncentralen: Stämman beslutade att inforskaffa och sätta upp en sådan.

- Parkering inom markerade platser: Detta behandlades under öwiga frågor ovan.

ahlsren tackade ftir visat intresse och fiirklarade mötet avslutat.
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