BRONSUGNENS
SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll fort vid arsstamman i Bronsugnens
samfallighetsforening 2020·03·04 i Borgskolan.

Arsstammans oppnande
Pedro Belmonte halsade de narvarande medlemmarna valkomna och forklarade arsstamman for oppnad.
1. Val av ordforande att leda arsstamman
Till ordforande att leda arsstamman valdes Pedro Belmonte.
2. Val av motessekreterare
Till motessekreterare valdes Jan-Erik Berglund.
3. Godkannande av dagordning
Stamman godkande dagordningen.
4. Fragan om motet blivit behorigt utlyst
Motet ansag att stamman blivit behorigt utlyst.
5. Justering av rostlangd
Narvaroforteckningen visade aU 17 fastigheter var representerade.
6. Val av tva justeringsman tillika rostraknare
Till justeringsman att jamte ordfCirande justera protokollet valdes Ulla Riggare och Carolin Bchara.
7. Styrelsens verksamhetsberattelse
Stamman godkande verksamhetsberaUelsen.
8. Faststallande av resultat och balansrakning
Resultat ocll balansrakning redovisades och godkandes.
9. Revisionsberattelse
Emil Fomin laste upp revisor Tommy Savstroms revisionsberattelse. Revisorn foreslog stamman aU tillstyrka
ansvarsfrihet for styrelsen.
10. Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret.
11. Framstallande fran styrelsen och motioner fran medlemmar
Styrelsens forslag aU pa vara sackgator uppfora asfalterade farthinder godkandes med acklamation. Ordforande
bestaller och organiserar enligt inkommen offert.
12. Styrelsen forslag till utgifts· och inkomststat samt debiteringslangd for verksamhetsaret 2020
Styrelsens forslag for verksamhetsaret 2020 godkandes av stamman.
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13. Val av styrelse och styrelseordforande
Stamman valde:
Pedro Belmonte
ordforande
Bronsgjutarvagen 5
Emil Fomin
kassor
Bronsgjutarvagen 19
Jan-Erik Berglund
sekreterare Bronsgjutarvagen 13
Anita Ahnstrom
suppleant
Bronsgjutarvagen 23
Suham Hirmiz
suppleant
Bronsgjutarvagen 11

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

14. Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor omvaldes Tommy Savstrom och till revisorsuppleant fanns ingen kandidat.
15. Val av valberedning
Stamman valde Bengt Isroth hus 11. Da det ar onskvart med fler ledamoter i valberedningen ombedes intresserade
aU kontakta Bengt for mer information.
16. Ovriga fragor
Onskemal om aU rusta upp vara lekplatser framfordes. Starnman utsag en kommiUe, bestaende av Isabella Asian i
hus 69 och Medine Demir i hus 61, som skall kornma med forslag till hur de befintliga lekplatserna inom
samfalligheten bar utformas och upprustas samt ta fram kostnader/offerter for nasta starnma att ta beslut om.

Det framfordes ocksa ett forslag for att motivera fler hushall att delta vid var arliga staddag pa varen. Forslaget som
lades var aU samtliga 37 hus arligen pafors en stadavgift om 400 kr. De fastigheter som deltar pa staddagen far sin
avgift aterbetald. Stamman tyckte att deUa var eU bra forslag. Ordforanden kollar upp med Villaagarna om detta ar
genomforbart.
17. Meddelande om plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt
Protokollet kommer sedvanligt utdelas till medlemmarna samt aU det ocksa finns pa
var hemsida www.bronsugnen.se
18. Arsstammans avslutning
Ordforande tackade de narvarande medlemmarna for visat intresse och forklarade arsstamman for avslutad.
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Jan-Erik Berglund

Justeras

Pedro Belmonte
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