Protokoll fört vid Årsmöte för Backbergets Samfällighet 2014-04-23
(Reviderat enl justerare 2014-05-11 och 2014-05-12)
Närvarande: Mats och Monica Wale, Lars Maritz, Mats och Anna Nordström, Göran
Carlstrand, Jonas Hagborg, Ola Drynjeff, Veronica Larsson, Anders Granlund, Gerd
Strömberg Rapp, Marie Ericsson, Kristina Eriksson, Mia Kjellberg, Håkan Boman
och Pelle Ahnlund
1. Ordförande Håkan Boman öppnade mötet
2. Håkan Boman valdes till ordförande för mötet
3. Pelle Ahnlund valdes till sekreterare för mötet
4. Jonas Hagborg och Mats Nordström valdes att justera dagens protokoll
5. Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst
6. Dagordningen godkändes
7. Årets resultat redovisades. Revisorerna godkände räkenskaperna och beviljade
styrelsen ansvarsfrihet

8. Val: Till sekreterare för två år valdes Mats Nordström
Till ordförande för ett år valdes Mats Wale
Kristina sitter kvar i styrelse som kassör
Som ledamot för ett år valdes Håkan Boman
Som suppleant på ett år Anna Nordström
Som revisor för två år valdes Göran Carlstrand
Som revisorssuppleant för två år valdes Veronica Larsson
Som valberedning för ett år valdes Marcus Gustafsson och Mia Kjellberg
9. Allmän städdag blir det den 17 maj
10. Styrelsen återkommer om datum för Kräftfest. Festkommitté: Mats och Monica
Wale
11. Försäkring av samfälldhetens anläggningar finns inom Dalarnas. Lösöre i
gemensamma garage är försäkrat via respektive hemförsäkring
12. Färg på husen - Lagen säger att var och en har rätt att bestämma så länge
bygglovet godkänner men vi använder sunt förnuft och försöker hålla oss till Falurött
13. Blomlådor ska säljas - Jonas lägger ut dem på Blocket
14. Avyttra delar av samfälldhetens anläggningar - Mats kollar hur det skulle kunna
gå till att se till att se till att Håkans och Mats garage går på deras egna försäkringar.
Mats kollar säkerhetsanläggningar på låsen på garagelängorna.

15. Vi ska måla om garagelängor vid städdagen
16. Skötsel av gemensamma rör ( de som går från jusen ut till det kommunala nätet
ägs av samfälligheten)- ingen ska göra något åt rören själv utan se till att proffs
anlitas vid fel. Var och en ska sköta sina rör och se till att de inte bäckar igen. En
gemensam koll av rören ska göras - Jonas och Håkan fixar detta.
17. Frågan om avgift till samfälldheten - Vi sänker till 350 kr men inte förrän vi kollat
vad det kostar att göra garagedörrarna säkrare och förrän Pelle kollat om det går att
få nya bättre sopkärl (nedgrävda) och vad det kostar
18. Vi säljer inte snöslungan
19. Sophanteringen - Pelle kollar vidare om gemensamma nedgrävda sopkärl
20. Sommarskötselschema för skötsel av lekpark mm ligger ute på hemsidan
21. Mötet avslutades
22. Efter mötet beslutade alla medlemmar skriftligen att utöka styrelsen till 5
ordinarie ledamöter
Vid datorn:

Pelle Ahnlund

Justeras:
___________________________________________________________________
Jonas Hagborg
Mats Nordström

