
Bergets Sa mfii llig hetsforen ing iGoteborgs Kommun

Protokoll fort vid fdreningsstiim ma n 2017
Onsdagen den 19 april i Gunnestorpsskolans bamba k|.18.30

s1
Fdreningsstiimman oppnas

Joel Sdderholm halsar valkommen

52
Foren ingssta mmas behdriga utlysande

Stemman beslutade att:
Stamman ar behairiqt utlyst.

s3
Val av ordfdrande och sekreterare till mdtet

Stamman beslutade att:
Valja Karin Berglin till mdtets ordforande.
VAlja Lena Hellstrom till mdtets sekreterare.

54
Val av justeringsman

Stamman beslutade att:
VAlja Lars Lindskog och Fredrik Brorson till justeringsman.

5s
Uppf6rande av forteckning 6ver ndrvarande
medlemmar och inliimnade fullmakter

Stdmman beslutade att:
Godkanna fairtecknig tjver nervarande medlemmar som debiteringslangd.
Nervarande medlemmar var 28 st. En fullmakt fdr hus 25 att fdra hus 93 talan.

56
FaststAllande av dagordning

Stamman beslutade att:
Redovisad dagordning fdr mdtet faststalldes,



§7
Styrelsens verksarnhetsberattelse

Fёredrog styrelsens verksamhetsberattelse.verksamhetsberatteisen har varit
utsand ti‖ medlemmar med kallelse ti‖ Brsmё te′

stamman beslutade att:
Godkanna Och faststa‖ a styrelsens verksamhetsberattelse.

§8
Resuitat och balansraknig
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starnrnan beslutade att faststa‖ a resultat och balansrakning ibr Bergets
samfa‖ ighetsfёrening.

§9
Revisionsberattelse

Lars― Bёtte Pettersson iaste upp revisionsberatteisen.

starnrnan beslutade att faststa‖ a resuitat och balansraknig ibr Bergets
samfa‖ ighetsfOrening.

.           §10
Fr8ga om ansvarsftthet br styrelsen

stamman beslutade att:
Bevilja ansvarsfrihet fOr styreisen.

§11
Fё redragning och forslag till budget fOr 2017

starnrrnan beslutade att:

Godkanna fёrslagen budget fbr 8r 2017.



§12
val av styrelseiedamOter och supp:eanter

Jan Antonsson redovisade valberedningens brsiag t:|l ordfOrande′
styrelseledamёter och suppleanter.
Ordfё rande Joel Sёderholrn hus 93 vald br 2 8r

Styreiseiedamot Robert Awakim Manaz hus l13 vald br 2 8「
Mona Lisa Wass6n    hus 49 vald fё r 2 8r

Uirika Alfredsson     hus 47  omvai
Anders Djё rklund     hus 41  omval

Suppleant     Ylva Odhage         hus 69  omval
丁ore Wass6n        huS 49  vald fOr 1 8r

starrlrnan godkande fo「 slaget.

§13
Val av revisorer och revisorssuppieant

Jan Antonsson redovisade valberedningens ibrsiag till revisorer och suppleant.
Bifogar valberedningens brslag ull arsζ tamman 2017.
starnrnan beslutade att:
Godkanna valberedningens ibrsiag att valja Lars― Bёtte Pettersson och

町ub‖ nka tturkanovic till Bergets Samfa‖ ighetsfёreningens revisorer och
Mikael Boisen till revisorssuppleant.

514
Val av valberedning

St6mman beslutade att
Jan Antonsson, Bdrje Glemdal och
Peter Hogaft ing8r i valberedningen.

s1s
Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.



§16
Framsta‖ ningar av styreisen
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t,rslag att satta stOlpar vid ing8ngarna i v8rt omrttde.

Det blir 6 st stolpar 5 3000:-/stolpe.
Styrelsen kollar upp med Kdrna vad det skulle
gemensamma hdckar.

kosta att k‖ ppa vBra

rensar och gOr fint p呂Styrelsen utreder vad det skulle kosta att K6rna
kommunens mark framfor forskolan och skolan.

§17
0vriga frttgor

Styrelsens ansvar att pttpeka ar nar husagare bygger ёver sin tomtgrans.
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Brev frttn hus nr73.Styrelsen behandlar brevet.

518
Fdreni ngsste mma n avsl uta r

Lena Hellstrdm
Motessekreterare

Karin Berglin
Mdtesordfdrande

Fredrik Brorson

Justerare:


