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Protokoll ftirt vid sff Birgit-Bertils ordinarie Arsstdmma den l8april 200T pA
servicehuset Ramund

S1. Stdmmans oppnande
styrelsens ordforande olof lgnerus fdrkrarade stdmman dppnad

53. Val av ordforande for stdmman
Jan-Erik Wikstrom valdes til l stdmmans ordforande.

54. Val av protokollskrivare
Kersti Renstrom valdes till stammans protokollskrivare.

55. Val av iusterinosmdn til l ika rostrdknare
Karin Sorbom och Bob Johnsen valdes til l att justera dagens protokoll samt til l att
fungera som rostrdknare.

56. ErAqa om kallelse til l stamman behdriqen skett
Stdmman faststallde att kallelse skett i behorig ordning eftersom kallelsen delades ut
28 mars, vilket dr mer dn tva veckor f6re sttimhotillfallet.

S7. Godkdnnande av daoordninqen
Dagordningen godkdndes utan dndringar eller ti l lt igg

SB. Fdredraqande av styrelsens Arsredovisnino
Styrelseordforanden foredrog Arsredovisningen och kommenterade bl.a. det
fram6tblickande stycket om kommande kostnadskriivande Atgdrder. Styrelsen
beddmer att under 2007 kommer ekonomin att tillAta reparati6n carporttakens
hdngrdnnor samt en del av asfaltytorna.

59. fOreOraqninq av re
Foreningens revisorssuppleant Sveto Djordjevic foredrog revisionsberdttelsen, (se bil 2)

S10. Faststal lande av b inq
Balans- och resultatrdkning faststdlldes i entignet med utsdnda forslag. (se bil 3)

srr
Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for rdkenskapsAret 2006

$12. Er50an om an.v.gndAlde av uppkommen vinst eller tackande av forlust
St5mmanbes|otat tAretsoverskottparat ionsfonden
enligt styrelsens och revisorns forslag.

S 1 3. Faststallande. av.styrelsens forslaq til l budqet och debiterinqsldnqd
Fors|agett i | |budgetochdebi ter ing|sen.Bl .a ' redovisades
hur kostnaderna for frdmst el, sophiimtning och kabel-TV under de senaste 10 Aren 6katmed flera 100 o/o . Debiteringen foreslas 6lia med 1 0 % fr o m 1lT -or .Stdmman faststdllde budgetforslaget och forslaget ti l l debiteringslangd. (se bil 3)

$14. Fr6qa om arvoden
Stdmman beslutade att styrelsen som ersdttning f6r sitt Arsarbete fAr dta gemensammiddag for totalt h6gst 3000 kr.

En fdrteckning 6ver de ndrvarande upprattades. (se Oit.t;
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Vid protokollet:

Enligt valberedningens forslag valde stamm@

Ordforande: Erik Jonzon (nyval)
Ledamdter: Sonja Eaker - Falt (omval)

Lars Sundstrom (omval)
Anna Ldnnebo (omval)
Anita Jdnson (omval)

Suppleanter: Dan Borglund (omval)
Birgit Robertson (nyval)

$16. Val av revisor och suppleant
Enligt valberedningens fdrslag valde stiimman Amjad Hadji Khani ti l l f6reningens
revisor (omval) och sveto Djordjevic till suppleant (omval)

$17. Val av valberedninq
Valberedningenomvardes: Dagsorbom(sammankal lande)

Lisbeth Ribom
Fred Bergqvist

$1 8. Stvrelsens information
- Det tr€rnga sophuset i Bertil behdver dtgdrdas. Ett forslag har framforts om attinkopa en mindre dtervinningsmodul meO z-g inkast, .oil t"n placeras p6 denandra carportldngans kortsida, bredvid trddet. Antalet karl i befinfliga soprummetkan dA minskas, lampligast med de tv6 kdrlen for glasdterinning, som inte spriderlukt.

Antalet kdrl f6r brdnnbart anses vara rdtt dimensionerat for antalet hush6ll. Men foratt dessa kdrl dnd6 inte skall bli dverbelamrade uppmanas alla boende att utsorteraforpackningar bdttre, och forstAss inte kasta grovsopor i dessa hush6llsavfallskarl.
Skrymmande kartongavfall plattas ihop innan-de laggs i karton€rtervinningen.

- Emaljskyltar med gatu- och kvartersnamn skulle trln'na intopas tor att sfttas upppA husen i gatuhOrnen inom v6r samfdllighet.
- En industridammsugare finns inkop och fracerad i Birgits sophus. Den kommer attprovas under g.Ardsstadningen den 2114. Nyckel finns-dels hos ordforanden delshos girdsforvaltaren.

S19 Sti immansavslutnino
Dag sorbom avtackade avgAende ordforanden olof lgn6rus och gardsforvaltarenLars Fagerberg med blommor.
Stiimmans ordforande framforde toreningens tack till styrelsen och revisorer fornedlagt arbete under det gAngna Aret ocf, forkl"rade stiimman avslutad.
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Kersti Renstrcim (mdtets sekreterare) Jan-Erik Wikstrcim (mcitets ordfcjrande)
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Karin Sorbom

Saimn^
Bob Johnsen


