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$ l. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 86 personer frän 69 fastigheter deltog.

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

$ 3. Till seketerare valdes Lars Ol6n.

$ 4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mathias Pamler och Lars Mobacken.

g 5. Dagordningen godkändes.

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

$ 7. Förvaltningsberättelsen for 2014 lästes upp och godkändes. Verksamhetsberättelsen presenterades.

$ 8. Revisionsberättelsen for 2014 lästes upp och godkändes.

$ 9. Balans- och resultaträkningen for 2014 fastställdes och godkändes.

$10. Styrelsen beviljades ansvarsliihet under det gångna året.

g 1 1. Årets vinst balanserades och godkändes.

$12. Arvoden for det löpande året godkändes.

$ 13. Ingvar Wahlgren och Majvor Olön valdes som styrelseledamöter. Johan Ström och Elisabeth Ståhlberg

valdes som stlrelsesuppleanter.

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

lekmannarevisor och Tina Andersson som lekmannarevisorsuppleant.

$ 15. Till ledamöter i vahämnden valdes Åke Lembing och Stig Ahlön.

$ 16. Styrelsens f<irslag till ekonomisk plan ftr 20 I 5 prpsenterades och godkändes.

g17. Öwiga frågor:
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens forslag om en gruppanslutning av bredbandet hos vår nya

leverantör Bredbandsbolaget. Denna kostnad belastas frreningen, ej den enskilde fastighetsägaren.

Möjlighet finns att välja en snabbare hastighet där då mellanskillnaden faktureras på den som väljer detta

altemativ.
- Styrelsen kommer att fortsätta samla in information om ett eventuellt ombildande till en samftillighets-

{tirening. En fråga som kom upp var om ägarna till de fastigheter som ingår i samftillighetsloreningen
kommer att beskattas.

- Styrelsen fick i uppgift att undersöka med kommunen om skogen vid jämna nummers gavelhus kommer att

röjas.
- Föreningen har blivit fakturerad extrakostnader for tömning av wellpapp i miljöhus 2. Anledningen till

detta är inte klart ännu. I samma miljöhus har två extra hållare ftir plastavfall ltirslunnit tillsammans med

uppsatta informationsblad om sopsorleringen. Vem har tagit dessa ...?
- Helena Damberg redogjorde lor grannsamverkan i området. 95 fastigheter tir hittills anslutna.

- Det finns regler för hur häckarna vid gavelhusen ska skötas ftir att fiirbätha sikten för fiirbipasserande.

Mer information finns att läsa nå vår hemsida www.violgatan.se.


