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t. Mötets öppnande

ordförande för föreningen öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Val av ordförande för mötet

Lars-Olof Friberg väljs till ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet

Anna Liljeroth väljs till sekreterare för mötet
4. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tobias olsson och Jonas persson utses till rösträknare och justerare
5. Fråga om kallelse behörigen har skett

Ja, kallelsen har behörigen skett
6. Fastställande av dagordning

Dagordn ingen faststäl ls

7. Fastställande av närvarande medlemmar
Britt-Marie Ekelund lgh 16, Helen Blixt-Rimberth lgh 18, Mikael och Helena Nilsson
lgh 20, Torill svendssen lgh 21-, Helen Leifsdotter och Bengt Friberg lgh 22, Åse
Åkesson lgh 25, Tobias Olsson lgh 26, Henrik Lilljebjörn lgh 27,Jonas persson lgh 2g,
Henrik Jersling lgh 29, Lars-olof Friberg lgh 30, Terese Bergström lgh 31, Mikael
Nilsson lgh32, Bo Lindstrand lgh 33,Anna Liljeroth lgh 35, Björn Fischerlgh 37,
Christian Andersson lgh 38.

8. Årsredovisning

Genomgång av vissa frågor i årsredovisningen. Årsredovisningen godkänns.
9. Revisorernas berättelse

Godkänns

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

OK

11. Besluta att i anledning av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Balansräkningen godkänns

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

13. Beslut om eventuella arvoden inför nästa verksamhetsår
Arvodena förblir oförändrade mot tidigare
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L4. Val av Styrelseledamöter

a. Ordförande väljs på 2år

Lars-Olof Friberg väljs till ordförande

b. 3 ledamöter väljs på Lår

Henrik Jersling, Mikael Nilsson och Björn Fischer väljs på dessa poster
c. Val av suppleant på 1. år

Helena Nilsson väljs till suppleant

L5. Val av revisorer

Earnst & Young väljs till revisorer

L6. Val av valberedning

Bengt Friberg och Tobias Olsson väljs till valberedningen

17. Eventuella frågor att besluta av stämman, av föreningens medlemmar anmälda
ärenden

- lnget anmält

18. övrig allmän information

OVK besiktningar är beställda och kommer utföras ab Lunds sotningsväsende under
sommaren.

Ansökan om bygglov för ett gemensamt sophus är inlämnat till kommunen.

Styrelsen har tittat över möjligheterna för ett gemensamt internet för föreningen,
det finns intresse hos de boende för både internet och lP-telefoni. Styrelsen kommer
att skicka ut en sammanställning över hur detta hade kunnat fungera.

De större anmärkningarna från Anticimex besiktningen är åtgärdade.

önskemål om att få ut en påminnelse ang punkt 17 på dagordningen ska komma ut
till de boende inför varje årsmöte

Beslut: Sista datum för att lämna in punkter och frågor flyttas fram till fyra veckor
innan årsmötet.

önskemål om att se över gaspanneskorstenarna.
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Lgh 16 har utsatts för inbrottsförsök vilket har lett till ett skadat fönster, styrelsen

och den boende återkopplar senare med varandra om vem som står för kostnaden

för detta.

Diskussioner angående extra "tomtmark" vid lgh' 35 uppstod,

sta rka röster föresprå kade ett återstä llan de'

19. Mötets avslut

Ordförande förklarar mötet avslutat.

v

Ordförande förmbtet

Lars-Olof Friberg

Justerande för mötet

Tobias Olsson

Sekretera re för

An na Liljeroth

mötet


