S a m f ä l l i g h e t e n -

G å r d v a r e n

Årsmöte - 2006
Dagordning vid årsmötet den 20 maj 2006
1.

Årsmötets öppnande -

2.

Val av ordförande för årsmötet - till ordförande valdes : Jessy Ewel

3.

Val av sekreterare för årsmötet - till sekreterare valdes Jonas Tannerstad

4.

Val av två justerare för årsmötesprotokollet .- till justerare utsågs Göran Karlsson
och Elisabeth Nilsson

5.

Årsmötets behöriga utlysande behörigt utlyst

6.

Godkännande av dagordningen -stämman godkände dagordningen

7.

Verksamhetsberättelse för 2005/2006 – stämman hade inga synpunkter på
verksamhetsberättelsen.

8.

Revisionsberättelse för 2005/2006 - revisionsberättelsen godkändes utan
synpunkter.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Styrelsen fick ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2005-2006

10.

Val av tre ledamöter till valberedningen för 2006-2007 -till valberedning valdes
Björn Berglund, Ulf Bayard, Anders Bäck

11.

Val av två revisorer och en suppleant för 2006-2007 -till revisorer valdes Peter
Warman och Rolf Andersson

12.

Val av ledamöter till styrelse gjordes enligt valberedningens förslag
Till styrelse valdes:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Årsmötet öppnades

stämman förklarade årsmötet

: Jonas Tannerstad ( 1 år mandattid )
: Ulf Jarnebo
( 2 år mandattid )
: Bernard Johnson ( 2 år mandattid )

13.

Meddelande om plats där årsmötesförhandlingarna hålles tillgängliga Årsmöteshandlingar hålls tillgängliga hos respektive gårdsrepresentant

14.

Budgetförslag för verksamhetsåret 2006-2007 - Budgetförslaget för
verksamhetsåret 2006-2007, godkändes av stämman

15.

Årsavgift per hushåll ( förslag 3000 kronor ) om att årsavgiften ska kvarstå vid 3000 kronor

16.

Årshyra för extra garageplats ( förslag 3000 ) - Årsmötet beslutade om att hyran
för extra garageplats ska kvarstå vid 3000 kronor

17.

Styrelsearvode per ledamot ( förslag 3000 kronor ) - Årsmötet beslutade om att
styrelsearvodet per ledamot ska kvarstå vid 3000 kronor

18.

Arvode till revisorer och valberedning ( Förslag 400 kronor ) -

Årsmötet beslutade

S a m f ä l l i g h e t e n -

Årsmötet beslutade om att arvodet för revisorer och valberedning ska kvarstå

vid
19.

G å r d v a r e n

400 kronor
Stadgeändring angående huvudcentralen för tv. Styrelsen visar förslag.

särskilt
parters

Årsmötet beslutade om att genomföra föreslagen stadgeändring samt att
avtal upprättas mellan KV Gårdvaren och Kv Ankan för reglering av båda
förhållande till de gemensamma delarna av kabel-TV anläggningen.
Text i §2 i stadgarna skall därefter få följande lydelse:

04-20.

Föreningen ansvarar för följande anläggningar. Garage, parkeringsplatser,
lekplatser, grönytor, gång-cykelvägar, dräneringsledningar, ytterbelysning samt
ledningssystem för kabelledningar genom ändring i anläggningsbeslut 1993Föreningen förvaltar följande gemensamhetsanläggningar. Garage,
parkeringsplatser, lekplatser, grönytor, gång - cykelvägar, dräneringsledningar,
ytterbelysning, utrustning i tv-huvudcentral, förstärkare i områdesnätet
ledningssystem för kabel-tv genom ändring i anläggningsbeslut 1993-04-20.
Ursprungligen inrättad vid förrättning avslutad 1974-12-06, dnr 100/72. Vi
tillhandahåller tv-signal till samfälligheten Ankan enligt särskilt upprättat avtal.

20.

Motioner/ frågor till styrelsen
Inga motioner hade inkommit till årsmötet

21.

Övriga frågor
Frågan om ev ändring i kanalutbud samt tillägg av TV6 diskuterades och det
beslutades om att enkät om önskat utbud ska gå ut till medlemmarna och att
ändring av kanalutbudet görs utifrån resultatet av enkäten och där KV Ankans
önskemål vägts in

22.

Mötet avslutat

Vid pennan

Jonas Tannerstad

Justerad

Justerad

Göran Karlsson

Elisabeth Nilsson

