
ProtokoU fort vid arsstamma med Ribe samfaUighetsforening den 
26 november 2015. 

Narvarande: 30 hushall med rostratt var narvarande vid stamman. 

Innan stamman informerade representant for Techem - leverantor 
av automatiska varme och vattenmatare - med aniedning av 
styrelsens forslag till stamman. 

1. Ordfbranden BertU Norlander halsade valkommen och oppnade 
stamman. 

2. Dagordningen faststalldes. 

3. Rostlangden = bifogad deltagarforteckning. 

4. Val gjordes for stamman: Ordforande Borje Wahlgren, 
sekreterare Lotta Gravenius. 

5. Val av rostraknare/justeringsman: Kurt Nordstrom och Nadja Morin. 

6. Stamman befanns utlyst i behorig tid. 

7. Efter rattelse av valberedare fran omrade 1 och 2 godkandes 
styrelsens forvaltningsberattelse samt bokslut med resultat- och 
balansrakning av stamman. 

8. Revisionsberattelsen lastes upp. 

9. Pa revisorernas forslag beviljades styrelsen enhalligt 
ansvarsfrihet. 

10. Motioner: 

Nr 1 angaende inspektion av krypgrunder fdreslas bifall av styrelsen. 

Nr 2 angaende storre tvattmaskiner foreslar styrelsen avslag 

Nr 3 Styrelsens eget forslag om byte av varme- och vattenmatare 

Stamman rostade enligt fbrslagen fran styrelsen. 

11. Ersattning till styrelse, revisorer och valberedning beslots bli 
utan andring, aUtsa 143.000:-. 

12. Styrelsens forslag tUl budget for nasta verksamhetsar samt 
underhaUsplan godkandes av stamman. 

13. Debiteringslangden forblir densamma tidigare, alltsa ingen 
hojning av samfallighetsavgiften. 



14. Val av styrelse och ersattare: 

Ordinarie: 

Ordf Bertil Norlander 2 ar omval 

Ewa Hogberg 2 ar nyval 

Josif Oplopiadis 1 ar kvar 

Peter Thellenberg 1 ar kvar 

Lotta Gravenius 1 ar kvar 

15. Val av revisorer och ersattare: 

Ordinarie: 

Zahra Abdurahman 2 ar omval 

Goran Nilsson 1 ar kvar 

161 Val av valberedning: 

Ersattare: 

Goran Bjuren 2 ar omval 

Paloma Torlo 1 ar kvar 

Isabel Valijani 2 ar omval 

Rusen Ari 2 ar nyval 

Lise-Lott Smedberg 
1 ar fyllnadsval 

Ersattare: 

Gunvor Magnusson 
2 ar omval 
Zehra Aydogan 
1 ar fyllnadsval 

Tacksamt omval av arets valberedning, bestaende av Christina 
Bjorkegren fran omrade 1 (sammankallande), Liliana Semjonow 
fran omrade 2, samt Leena Avotie fran omrade 3. 

17. Ovriga fragor som hanskots till den nya styrelsen att behandla 
eller besvara: Gupp vid 2ans tvattstuga, nytt kontaktombud for 
grannsamverkan efter Urban Nasgarde, fbrfulning av vart omrade 
lang oppentid pa portarna i garage 107 och 109. 

18. ProtokoU fran stamman fmns tiUgangligt i vara tre tvattstugor 
den 10 december. 

19. Motet avslutades med att ordforanden tackade for visat intresse. 

Ordforande: 

Borje Wahlgren 

Justering: 

Sekreterare: 

Lotta Gravenius 

Justering: 

Kurt Nordstrom 


