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__________________________________________________________________________________________

Protokoll från Årsstämma
Torsdagen den 19 april 2007 kl 1830 i samlingslokalen på Fältspatvägen 48.

§1- Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Ronny Engberg hälsade välkommen och förklarade stämman
öppnad.
§2- Upprättande av förteckning av närvarande
55 lägenheter var representerade av minst en person.
§3- Val av ordförande för stämman
Nils Westerlund valdes till ordförande för stämman.
§4- Val av sekreterare för stämman
Håkan Nilsson valdes till sekreterare för stämman.
§5- Val av två justerare
Folke Melin och Olof Lagervall valdes till justerare.
§6- Godkännande av röstlängd
Stämman godkände röstlängden.
§7- Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslutade att kallelsen skett på behörigt sätt.
§8- Styrelsens årsredovisning
Mötets ordförande gick igenom vissa förändringar och förklarade begreppet
dispositionsfond. Kassör Rolf Karlsson föredrog sedan årsredovisningen som stämman
godkände.
§9- Revisorernas berättelse
Ivan Björklund läste upp revisorernas berättelse vilken tillstyrktes av mötet.
§10- Resultat- och Balansräkning
Kassör Rolf Karlsson föredrog resultat- och balansräkningen vilken fastställdes.
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§11- Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust
Stämman beslutade att överföra årets överskott på 257.130 till dispositionsfonden enligt
styrelsens beslut.
§12- Förslag till budget för verksamhetsåret
Kassör Rolf Karlsson föredrog årets budget vilken godkändes av stämman.
§13- Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
§14- Fråga om arvode till styrelse och revisorer
Arvodet till styrelse och revisorer fastställdes av stämman.
§15- Val av styrelseledamöter och suppleanter
Enligt valberedningens föredragning omvaldes Ronny Engberg på 1 år och Rolf Karlsson
på 2 år. Torbjörn Johansson omvaldes som suppleant 1 år. Gerd Lindroos har avsagt sig
omval. Karin Hansson nyvaldes som ledamot på 2 år och Roger Nyström nyvaldes som
suppleant på 1 år.
§16- Val av revisorer och suppleant
Till ordinarie revisorer omvaldes Nils Westerlund och Ivan Björklund på 1 år. Till
suppleant omvaldes Börje Holm på 1 år.
§17- Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Bengt Ellus, Åke Carlsson, Yvonne Björklund och Mattias
Larsson.
§18- Av medlemmarna anmälda motioner
Linnea Wahlund, 2b, hade inlämnat en motion om att glesa ut träden mot Fältspatvägen
genom att fälla ett antal. Stämman beslutade att avslå motionen.
David Jakobsson, 18c, hade motionerat om en tidigareläggning, till 2007-08, av
fönsterbyten på området. Styrelsen jobbar på en plan för byte av fönster men arbetet är
ännu inte inlagt i underhållsplanen.
Olle Eriksson, 34b, önskade i en skrivelse att styrelsen informerar i god tid om
större åtgärder på området. Han hade också frågor om TV4+.
Rolf Karlsson svarade att de boende i de hus som dränerats om fick information i god tid
och att ett möte med entreprenören och de boende ordnades inför arbetena på 12:an och
36:an. Övriga fastigheter fick i god tid personlig information från styrelsemedlemmar.
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En del boende får in TV4+ och andra inte. Det är inget vi kan kräva av leverantören
eftersom TV4+ inte ingår i det utbud som föreningen betalar för.
§19- Övriga frågor
Mattias Larsson,18a, från bredbandsgruppen redovisade den enkät som delats ut till de
boende. Man har fått in 77 svar av 109. Av de svarande är 80% positiva till en
bredbandsanslutning, 14% har svarat nej och 6% svarade att de inte vet. Detta innebär att
56% av föreningen svarat ja till en bredbandsanslutning.
Det förslag som verkar mest intressant innebär att Gavle Net gräver ned och installerar
fiberkabeln och monterar uttag i samtliga lägenheter. Man återställer också efter
grävandet. Hastigheten skulle bli 10Mbit upp/ner. Kostnad per hushåll 150:-/mån.
Stämman beslöt att ge bredbandsgruppen i uppdrag att gå vidare med arbetet och inkräva
skriftlig offert. När det är klart kallas till extrastämma som får besluta i frågan.
Karin Hansson informerade om planerna på att Brf Bäckhagen skall ordna en egen
återvinningsstation. Byggnaden för återvinning skulle kosta 95 000:- men skulle enligt
beräkningar spara in ca 8 000:-/år i minskad soptömning och alltså tjäna in utgiften.
Mötets ordförande påpekade att Brf Bäckhagen redan betalar en del i den
återvinningsstation som finns och att det samarbetet först måste brytas.
Stämman beslöt att styrelsen bör fortsätta driva frågan.
Rolf Karlsson informerade om hur återställningsarbetet efter grävning är tänkt att utföras.
De boende har även fått informationen i ett utskick.
Vårens städdag blir den 5/5 och dagen innan blir området sopat.
Mattias Larsson frågade om det skulle vara möjligt att anskaffa en låsbar låda vid
lekplatserna för att få ha leksaker i fred. Styrelsen tar upp ärendet på nästa styrelsemöte.

§20- Mötets avslutande
Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

______________________________
Håkan Nilsson, sekreterare

______________________________
Nils Westerlund, stämmans ordförande

Justeras:

______________________________
Folke Melin, justerare

_______________________________
Olof Lagervall, justerare
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