
Protokoll SFF Birgit-Bertil ordinarie irsstdmma

Tidz 22april 2010, k1.19.00

Plats: Ramund

$1. Ordfdranden Erik Jonzon <ippnade stiimman.

92. Ftirteckning av ndrvarande medlemmar bifogas (bilagal)'

53. Claes Kihlberg valdes till ordfdrande for stiimman.

54. Alicja Andersson valdes till protokollskrivare.

55. piir J6nsson och Jerry Eriksson valdes till justeringsmdn tillika rdstrdknare.

56. Stdmman konstaterade att kallelse till stdmman behcirigen skett'

57. Dagordningen godkindes.

gg. f rik Jonzon fciredrog styrelsens irsredovisning samt presenterade resultatrdkningen som

bifogas (bilaea 2).

59. Erik presenterade information frin styrelsen.

(i) Erik p6minde styrelsens sammansdttning och dess arbetsfcirdelning sinsemellan.

Han uppmdrksammade valberedningens trogna medlemmars fler6riga arbete.

Valberedningen fick en ny medlem - Martina Jonsson som ersatte Lisbeth som

har flYttat.

(ii) Erik informerade om att styrelsen hade fem sammantriiden och piminde om att

ISS dr f6reningens fcirvaltare, Mark Service dr vir fastighetsskotare och att v6r

forsdkring dr hos lF.

(iii) Under det gingna 6ret genomfordes foljande:

a. UPPgradering av Comhem.

b. Sndrojning (fungerat mycket bra).

c. Trddbeskdrning.

d. Renovering av en carportldnga.

e. Tv6 stdddagar'

f . lnstallation av grill p6 Bertils g6rd.

g. Fyra nyhetsbrev gavs ut samt Erik har vidareutvecklat fdreningens hemsida.

h. Styrelsen har skaffat sig mdjligheten till att f6lja f<ireningens ekonomi via

ndtet.

(iv) Resultatrdkningenihuvuddragen:

a. Erik presenterade intdkter, underhillskostnader -(utgick till 400 000 och gick

till att bekosta Comhem och renoveringen av en carport) samt driftskostnader

(SFF stcirsta kostnaden dr sophimtning).
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Vid en kort diskussion om Comhem informerade Erik om att hela arbetet

kostade 340 000kr och att fcireningens medlemmar fick kraftig sdnkta avgifter

f6rfemSrsamtattefterdennatidkanleverantdrenbytas.
b.Balansrdkningenpresenterades.EriknSmndeattplaceringavBFF:stillgSngar

diskuterades men att styrelsen ansig ftireningens ti1196ngar f6r smi samt att

dessa behtivs finnas tillgiingliga. Reparationsfoirden bestir av tv6 poster: GA1

(anliiggningarsomparker,gemensammaytor)samtGA2(carport).

c. Styrelsen informerade om kommande projekt:

i.Renoveringavennycarport.lsambandmeddetfr6gadestyrelsen
stimman om rid. Det har nimligen visat sig att ett annat

renoveringssdtt skulle leda till en dnnu ldngre livsliingd pi carport in

detta man har anvdnds sig av vid renoveringen av den fdrsta

carporten. Den nya renoveringsmetoden gir ut pi att man byter

betongplattor mot plettak. Man kan samtidigt f<irbdttra vinkeln p6

taken och f6 en bittre avrinning. Frigan var om stdmman tyckte att

den resterande carporten skulle renoveras enligt det nya sdttet'

Kostnader skulle bli h6gre med ca' 25 000 per tak samt extra

kostnader ftir att gdra om den nyrenoverade carporten'

En l6ng diskussion foljde efter. Det har kommit ett forslag att sdlja

betongplattorna eftersom dem 5r efterfrigade pi marknaden och

sinka pi det sdttet kostnaderna fdr renoveringen'

Slutsatsen fr6n diskussionen var att det dr styrelsens friga att avgora

och att eftersom denna fr6ga inte fanns med i kallelsen kan inte

stdmman r6sta om detta. Kdnslan var dock att stdmman var positivt

instiilld till den nya renoveringsmetoden'

ii.Lekgrusochkantsittningp6BirgitsgSrdslekplats.
iii. Kompletterande trddbeskdrning'

iv. Soprum - l6sen efter vintern fungerar inte som dem ska' Det har ocksS

framgatt att Karin srlrbom, Erik Jonzon och Johan Persson har nycklar

till att sdtta uPP l6sen.

510. Piir J6nsson fciredrog revisionsberdttelsen'

I 11. Balans och resu ltatrdkning faststdlldes'

512. Sttimman gav styrelsen ansvarsfrihet'

s13. Styrelsens forslag av att t6cka en uppkommen f6rlust av reparationsfonden godkandes'

914. Styrelse presenterade forslag till budgeten och debiteringsliingd godkdndes av

stdmman.

gl5.Styrelsensarvodeiformavgemensammiddaggodkdndesavstdmman.
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g16. Till styrelseordftirande valdes Erik Jonzon. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes

Johan Persson, Sveto Djordjevic, Alicja Andersson och Karin sorbom. Till suppleanter valdes

Stina Seger och Tobias Stjerman.

S17. Till revisorer valdes Amjad Hadji Khani och till revisorsuppleant valdes Pdr Olof Jdnsson'

918. Sittande valberedningen itervaldes.

$19. Ordfdrande fdrklarade stdmman avslutat'

Vid protokollet

,(a4* A-dbsrt,1r
Alicja Andersson
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