
Bergets Samttillighetsttrening i Glteborgs Kommun

ProtokoH“rt pa ttreningsstttmman 2015

0nsdagen den 22 ap五 li Pav巧o鴨en,GllmestoFpssk01an k1 1830

s1
Fdreningsstiimman iippnas

Ordftirande hdlsar viilkommen.

$2
F6reningsstfl mmans beh0riga utlysande

Stiimrnan beslutado att:
Stiimman iir behOrigt utlyst.

$3
Val av ordfiirande och sekreteare till mdtet

Stiimman beslutade att:
Viilja Karin Berglin nr 61 till miitets ordforande
V6lja Anita Stenstr6m nr 51 till mdtets sekreterare.

$4
Val av justeringsmfln

Stiimman beslutade att:
Vfllja Birgitta Lindskog nr 87 och Tommy Jacobsson nr 9 till justeringsm6n.

$s
Uppliirande fiirteckning 6ver nEirvarande medlemmar och inlflmnade
fullmakter

St6mman beslutade att:
Godkiinna forteckning 6ver niirvarande medlemmar som debiteringsliingd.

Niirvarande medlemmar var 32 st och 4 fullmakter-



§6
Faststallande av dagordning

Stittnman beslutade att:

Dagordningen godkandes.

§7
Styrelsens verksamhetsberttttelse

Styrelsens verksamhetsberattelse lastes upp av ordttrande..

Sti壮nman beslutade att:

Fasts寝11la och godkanna styrelsens verksamhetsbera■ 01se.

§8
Resultat och balansrakning

Redovisades resultat och balanstting,som tt bliVitutskickad.Kopierades pふ

plats.

Stittnman besiutade atti

Faststalla och godkttma resultat och balan釘 嶽ming ttr Bergets Samね 1lighet.

§9
Revisionsberattelsen

巧ubinka Turkanovic hste upp re宙 sionsberattelsen。 強 nskapema tti god

ordning och v誠 おrda.Fёreslog ansvarstihetお r styrelsen。

§10
Friga om ansvarsfrihet ttr styrelsen

staglnan beslutade att:

BeVitta ansVarstthetお r styrelsen.

§11
F6rslag till budget fbr 2015

var a kopierad och lagd i husttamas brevladoriぉ Ⅳ鷺,vilketおreslogsおr

nastkOmmande肝 .Debitering sker 4 ggr per』r a 3000 kr=12.000 per』壼.

Sanlma beloppおr samtliga fastigheter 64x12 000=768 000 kro Detta utg伊

debiteringsl加 gd.



§12

Val av styreiseledam6ter och suppleanter

Tore Wass6n redovisade valberedningens fbrslag till styrelse.

samman beslutade att v五 増a:

OrdI翫独de:Joel Sёderholm(nyVal til1 2017)llr 93

Ledamёter:Lena Hellsむ もm til1 2016 nr 45

Mikael Boisen(nyVal til1 2017)llr 3

Pcter Hogart(nyval饉 112017)llr 109)

Lars Lindskog til1 2016 Flr 87

Suppleanter:Lina Kaお rs(nyVal til1 2016)llr 73

Mohammad Taghie cnyvalti11 2016)llr 121

§13
Val av revisoFer OCh revisorssuppleant

St洵匡Lrnan beslutade:

Omval ttubinka Turkano宙 c rlr 13 och nyval Tommy Jacobssollllr 9 till

revisorer fbr Sallnfhlligheten Berget fo ln 20150422.Gё ran Berglin nr 61 valdes

till revisorssuppleant.

§14
Val av valberedning

St油匡LInan beslutade:

Omval av sittande valberedning:Jan Antonsson llF 101,B∝ je Glemdalllr 99

och suppleant Tore Wass6n llr 49.

§15

Motiomer

En motion inl詢 mnad。

Husagare som inte sゼ iller upp pa staddagar eller inte gor"sin"del annan dag l

anslutning till staddagama skall havas pi en avgit pa 150 kro Detta avslogs.

Manおreslog i stttlet attお rsёka paverka med atttrycka pa gemenskapen,som

kan upplevas,ntt allattalpertill.Sttddagama tt helgen vecka 17 och sista

helgen i oktoben



§16

0vriga fttgor

Styrelsen pゎekar:

‐ att det計 お鋼udet att sttuta raketer inom omradet,宙 lket harお rekommit.
‐ att vid ёverillla inoloker inte stalla pisama pa lnarken.Figlama sliter

sёnder och sprider ut innehalleto slang inte papper,kartonger och

tidningar,som tar platso Anvand sOrteringsstationema vid AⅣ esgtte till

detta.

― I den stora moloken ttr bara brttnbart sl加 gas,可 porslin,glas,pl鷺
,

httdplats.Anvttld sorte五 ngsstationerlla vid AⅣesgtte.Porslin skall till

tippen.

‐ Styrelsen har anvttt sig av inkassofl.11la fbr att f■ in kvartalsavgift ittn en

huSttare
― Gatubelysningen i omttdet har ny arlnatur med LED―lampor.Hus襲3ama

おresias,att aven ha LEE》 ―lampor pa ytterbelysningen vid sina inghgar.

Fortfarande problem med parkerade bilar pa sё dra vandslingan,solll stё r

gramarna ined sovrlllrl inot slingan,nar bilama startar pa rrlorgOneno Man ser

helst att styrelsen skickar brev till vederbё rande ibr att inte paverka grannsamJan

mer negativt h nёdvttldigt.

s17
Fiireningsstiimman avslutas

Goteborg 2013-04-25

‐ を
Anita Stenstrdm
Mdtessekreterare

Justerare:

ン./ィ (

Karin Berglin
Mdtesordfiirande


