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Arsmiitesprotokoll - fiirt vid 6rsmtite med Fisktdrnan samf6llighetsfiirening

5 1 Mritets cippnande

Ordforande Josephine Bordi hdlsade alla viilkomna och oppnade motet.

S 2 Val av ordf6rande och sekreterare fcir mcitet

Till motesordforande valdes Josephine Bordi och som sekreterare valdes Armin

Draganovic.

5 S Val av tvi justeringsmdn

Att justera dagens protokoll valdes Rune Bengtsson samt Ulf Rasmusson.

5 + Faststdllande av rcistldngd

Dagens nd rva rol ista god kii ndes som rostld ngd.

$ S Arsmcitets beh6riga utlysande

Kallelse till6rsmotet har sdnts ut till medlemmarna itid och Srsmotet anser att det

utlysts p6 korrekt sdtt.

5 6 Godkdnnande av dagordningen

Arsmotet god kii nde dagord ningen.

5 7 Styrelsens och revisorernas berdttelse

Samtliga ndrvarande hade tagit delav styrelsens beriittelse. Revisorerna ldser upp

revisio ns be rdtte lsen.

S 8 Ansvarsfrihet f6r styrelsen

Motet god kii n ner a nsva rsfri het till styrelse n.

5 g Frirslag och motioner (lnkomna senast 31:e mars)

lnga inkomna motionerinnan den 3l-:e mars harinkommit. En motion inkom efter

31:e mars vilket blir en motion for niista 6rsmote, fr6gan lyftes dock under punkten

ovriga fr6gor.

5 10 Ersdttning till styrelse, revisorer och <ivriga ersdttningar

Forslag pd hojda arvoden, styrelsen genom Roger Thurhagen 96r igenom power

pointen med nuvarande ersiittningar och visar forslag p6 nya ersiittningsniv6er.

Mindre diskussion uppst6r kring problematiken att hitta kandidater till styrelsen, d6

det saknas tid och engagemang.

Arsmotet rostade for styrelsens forslag pi hojd ersiittning.

5 11 Styrelsens ftirslag till inkomster/utgifter samt debiteringsldngd



Arsm ote 201,8-04-1.8, Fisktd rna n sa mfii I I ig h etsfore n i n g

Styrelsen gAr igenom forslagen for kommande utgifter. Ordforande redogor kort for

vad som ingir i n6gra av posterna. Bland annat lnternvdgar ddr planen dr att fortsdtta

arbetet med asfaltering och hurdetta prioriteras isamarbete med sakkunnig. Det

kommenteras dven kring undersokning om en eventuell mojlighet att f6 nSgra

ytterligare parkeringsplatser for anliiggning 2. Synpunkter p6 radgaragen tas upp kring

deras skick och vad planen dr framover vilket ocksi styrelsen gir igenom. Det har varit

mycket problem med lSsen tillgaragen, en stor del av felanmdlningarna giiller just

detta. Det kommer goras en grundligare oversyn av radgaragen, men det iir ocksS

viktigt att alla skoter om sitt garage efter biista form6ga samt felanmdler brister.

Arsmotet godkiinner styrelsens forslag for inkomster, utgifter samt debiteringsliingd

for 2O\8.

5 f Z Val av ordfcirande och civriga ledamciter

Valberedningen nominerar Lennart Frid6hn till ledamot och tilltenkt kassor.

En plats for ledamot finns kvar ddr valberedningen inte lyckats fi nigon som visat

intresse.

Daniel Karlsson dr nominerad till suppleant och har Sven tackat ja.

Arsmotet beslutar att Lennart Frid6hn (150) vdljs till kassor (vald t.o.m. 2O2O).

Arsmotet beslutar att Daniel Karlsson (274) vdljs till suppleant (vald t.o.m. 201-9).

Arsmotet beslutar att Kent Hogberg (202) vdljs till suppleant (vald t.o.m. 201'9).

Befattning Namn T.om. Kommentar

Ordforande Josephine Bordi 2019

Kassor Lennart Frid6hn 2020

Sekretera re Armin Draganovic 2019

Ledamot Roeer Thurhagen 201.9

Leda mot Va ka nt 2020

Supplea nt Daniel Karlsson 2019

Supplea nt Kent Hogberg 201.9
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Valberedningen har arbetat pi bra detta 6ret men har tyviirr haft mycket svdrt att

hitta kandidater.

Skulle det uppkomma intressenter kommer ett extra 6rsmote hillas.

Val av revisorer samt revisorssuppleanter

Arsmotet beslutar att Stig Svantesson och Owe Karlsson vdljs till revisorer.

Arsmotet beslutar att Erik Johansson vdljs till revisorssuppleant.

Val av valberedning

Arsmotet valde att Dorn-Olof Lundberg dr sammankallande och Daniel Settergren

tillsuppleant.

6vriga frigor
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En sen motion har inkommit giillande onskemdl att foreningen koper in nya bord

och stolar till uthyrning for att byta ut de befintliga. Arsmotet anser dock inte att
foreningen skall kcipa in i detta syfte utan att det finns fOretag som dgnar sig 6t

detta att viinda sig till. Onskem6l fanns ddremot om ett mindre extra bord att
anvdnda i lokalen dd denna hyrs, styrelsen tittar p6 och koper in ldmpligt bord.

Medlem upplyste om att snoplogen Vid hus nr 78 ska kort i ca 20 minuter fram och

tillbaka i en hog hastighet. Styrelsen forklarar att det dr viktigt att s6dana uppgifter

kommer in s6 snart som mojligt till styrelsen fdr att kunna dterkoppla till firman

som utfor tjdnsten d6 det annars blir sv6rt flera m6nader efterSt att veta vem som

korde i vilket omr6de. I ovrigt vardet positivt gdllande snoplogningen, det

uttrycktes positivt att vi har samma firma till skottning/sandning och sopning.

Styrelsen har inte heller f6tt till sig mycket klagomil gdllande snorojningen, endast

en p6kord mur, vilket firman har lovat att etgarda samt ta kontakt med berord

fastighetsiiga re.

En mindre diskussion uppst6r gdllande bytet av garagecylindrar diir en f6rfr6gan

kommer in att kontakta leverantoren for reklamation. Problematiken iir att det iir
6ver 1"0 6r sedan garageportarna gjordes samt att befintliga nycklar m6ste

specia lbestZillas.

En medlem lyfter fr6gan om alla armaturer ska bytas ut. Hustomten informerar att
ca 15 armaturer dr kvar att byta i omridet. Skicket p5 armaturerna kommer dven

att undersokas en gSng pd v6ren och en g6ng p6 hosten.

5ro

Styrelseprotokol len god kH n ns pi ndstkom mande miite.

Styrelsen har beslutat att mdtesprotokollen for ordinarie styrelsem6te kommer
godkiinnas senast p6 niistkommande mdte enligt punkt i dagordningen och kommer

diirefter siittas upp pe tavlan vid kvartersg6rden.

Plats ddr irsmiitets protokoll hills tillgdngligt

P6 hemsidan samt anslagstavlan vid kvartersg6rden.

M<itets avslutande

Ordforande tackar for visat intresse och Srsmotet avlutades.
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Armin Draganovic

Sekrete

s 1s.1

Rune Bengtsson

J ustera re

*'\*

Ulf Rasmusson

J uste ra re


