Protokoll för Brogetorps Samfällighetsförenings årsmöte 2022.

§1

Årsmötet öppnas.

§2

Röstlängd/närvarolista.

§3

Årsmötets utlysning.

Info ang kommande årsmöte läggs upp på hemsidan en månad före utsatt datum och
brevledes i brevlådorna en vecka innan.
§4

Val av mötesfunktionärer
Ordförande för årsmötet. Jonas Thorsell
Sekreterare för årsmötet. Mariette Granlöf
Rösträknare för årsmötet. Kjell Ljung

§5

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes och godkändes.
§6

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året.

Den kommer att inom kort läggas upp på hemsidan.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.B
Balans- och resultaträkning lästes upp och godkändes.
§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.

Jonas läser upp revisionsberättelsen och den godkändes.
§8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§9

Fastställande av medlemsavgifter.

Medlemsavgiften förblir oförändrad 3000:-/ år under 2022. (2X1500:-)
§10

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Budgeten godkänns.

Ang sandupptagningen så fortsätter vi med att sopa ut sanden 1 meter från kanterna.
Sopbilen kommer sedan och tar upp allt grus på området.
§ 11

Val av:
▪
▪

▪
▪

▪

Föreningens ordförande för en tid av ett år.
Mariette Granlöf
2 stycken ledamöter för en tid av 2 år.
Tomas Kölvall
Kristofer Stark
1 suppleanter för en tid av 2 år.
Fredrik Axelsson
1 revisorer jämte 1 suppleant för tid av 1 år.
Niyazi Kaya revisor
Styrelsen värvar en suppleant.
Valberedning bestående av 2 ledamöter där en utses som
sammankallande.
Styrelsen värvar en valberedning

§ 12

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Inga motioner eller förslag finns.
§ 13

Elbilsladdning.

Jonas har kontaktat vattenfall för ett kostnadsförslag. Enligt enkäten är det ett fåtal
som planerar att skaffa elbil inom en snar framtid. Styrelsen jobbar vidare med frågan
under året.
§ 14

Hur gör vi med kantstenarna.

Varje ansvarsgrupp tar ansvar för att kantstenar och asfalts hål åtgärdas. Förslag på
kallasfalt tas upp. Styrelsen köper in material.
Alla B hus blir nu ansvariga för att leda sitt ansvarsområde ang städning och fix.
Tillsammans ser vi till att vi har det fint och trivsamt.
§ 15

Övriga frågor.

Inga övriga frågor
§ 16

Mötets avslutande.

