
Fiireningsstimma 2019

t Bergets Somfdllighetsfdrening i Gdteborgs kommun.

Den 24 opril2Ol9 i Gunnestorpsskolons motsol.

1_ Fёreningsstamman oppnas av Styrelsens ordforande Joei S6derhoim nr 93

2  Tlllstammans OrdfOrande valdes 861e G:emdalnr 99

3. Tlli stammans protokoi:“ rare va:des U:rika Alfredsson nr 47

4. Narvarande medlemmar′ en narvarO:ista i fo"m av debitenngsiangd skickades runt

fOr att ta upp narvaro samt att a‖ a ombedes att skriva sin mailadress Antal

narvarande,33 hushう ‖var replesenterade varav 2 via fu‖ makt lnkomna fu:imakter

totalt 2 st.Debiterings:angden ska kompletteras rnedう rta:2019 annars faststalldes

den

5  Dagordningen,BOrJe Glemdal nr 99 vi‖ lagga till ettお rslag om resursfё rstarkning pう

punkt 13 Dagordningen godkう ndes av narvarande rnedlemmar

6  TilliuSterare va:des RobertJerkstrand nr 23,Mikael Boisen nr 3.

7. Mediemmarna anser att ka‖ eise til:stamman sketti behё rig o「dning.

8. Styreisen gick igenom sin arsredovisning.Nう gra handeiser a":

Vresroshacken vid Vastra gう rden hartagits bort

Stolpar har satts upp pう 感ingvagar vid infarter薔 ‖virt omttde_

Lekplatsp:anering har arbetats med.

staddagar har planerats och genomforts

Ny■aggstang ska sattas upp pa Vastragう rden.Det rider de!ade meningar om den

benntliga naggStう ngen tillhOr nagra boende som samiatin pengarti!lden e‖ er om

den tii:h6r fOreningen_Vikom fram ti‖ att viska se bennt:ig iaggstang som

gemensam men andう satta upp en ny sう att a‖aiomrう det kan ta del av flaggning

Ordforande 361e G:emda:tog upp nagra punkteri arsredOvisningen och vi!!e ha

fO‖呼d‖gande kring dem.Styreisen kunde lamna fOrklanng t‖ l samthga fragor.

Lite rner diskussion blev det kring saknade inbetainingar av Samfa‖ ighetsavgifter.Det

kan vara en fiirbう ttrings=tgard att skicka utinbetainingskort eler tyd:igare

information om narinbetainingen ska vara inne.Tips ar att man!agger in autogiro

med f6rFa‖odatum sう betalas det i tid.

Arsredovisningen godkandes efter k!argOrande av frさ gor

9. Revisorernas berattelse gicks igenom av Lars-3ё rje Pettersson,den godkandes av de

narvarande.Lar,Bё rie ttSte upp PM som skickades ti‖ 」呼reisen frin revisorerna

lo stamman bes:utade attね ststalla resultatrakning och baiansrakning.

11_Stamman beslutade att styreisensiedamё ter har ansvarsfrihet

″



12.Styreisens bdag tlli budget flir 20■ 9 gicksigenom av kassOren.Den seri stort ut

som udigare ar.Det kommerin mer pengart‖ lsam籠 ::igheten med anledning av att

sam僣!nghetsavgift h倒 む.Avgiften●‖Comhem harho苺

Frうgor,Lekp!atsen i行うgasattes av en medlem som tyckte det varfel p●ontenng.

FOra:drar talade fbr att det ar viktigt att det innsiekplatseri omrう det precis som det

fanns en Jngitiden nar omぬdet byggdes.Omrう det iメis pa med bamfamiber oCh

det ar viktigt att vi ser ti‖ att det innsiekmttngheter br vう ra bam ivう rt omぬde_

Annanおra:derrnenade att det var en avgorande fbktor nar de k6pte hus. Joei,

styrelsens ordbrande berattade om pianedng knng lekplatsen och arbetet ttyreisen

glortお r att kunna presentera sttt forsiaget idag.

Budgeten godkandes av stimman_

13.Vaiberedningen presenterade sitt forsiag t‖ i Styrelse som lastes upp av髄 le Gemda:

nr 99_0“おrande,Joel S〕derholm nr 93 vう 鏃s pi ett ar_tedamtteL Peter Nyman nr

55vヨリspう ettう r_Robert Mana2 nr l13,Mona― usa Wassё n nr 49 vats pa、きar.

Anders BjOrklund nr 41 sttter kvar et ar suppieanter pi ett 5r′ Peter Hogart nr 109

och Anu Lintuia nr 91.

Bёrje C:emdal berattade om ett fors:ag om Resursforstarkning.FOrsiaget hingerihop

med att det ar v5:digt svart att tt medlemmar at engagera sig i styreisen vilket ar ett

prob:em.LasFner Om det pa punkt 17.

14.Stttmman va:de tars Botte Pettersson n1 37 och Robertlerkstrand nr 23 t“ :revisorer

och tili revisorssupp:eant valdes Anita Stenst"3m nr51.

15 Valberedningen 35嗜 e Clemdal och Jan Antonsson nr■ 01 stallde upp till omval′ ny

supp!eant Mikael Boisen nr 3 och stamman gOdk5nde dem

16.inga inkomna motionertilistamman

17 Bё rie Glemdal ber5ttade om saker valberedningen■ htt til:sig av medlemmarna nar

de gう置 omk‖ng br att哺rvat nya medlemmartin ireisen.FOr att kunna hantem

och komma vidare och rusta upp vart omrぅ de sa behover vi en

resursforstarkningsgrupp som kan jobba med att ta'am undedag tli styreisen

Ansvariga fbr at ta fram gruppen konlmer vara BOrle Glemdal och Jan Antonsson n"

101 Motettyckte att det var ett bra brs:ag.

Styreisen presentende snt ibrsiag t‖ l Lekplats.Det ska vara en lekplats for olika

うldrara behう‖a det som idag ar bra leksaker och komplettera med nytt.Underiag i

form av konstgras,EU sand′ flis,gummimatta.Det FInns olika alternativ,det ar fbr

och nackdeiar rned de oi:ka altemativen_Sveisen de:ade ut sl■ 60rs:ag til:lekplats_

18 Status p6 Avioppen i omめ det.Jan De‖ heden nr 103 berattade om vad sorn visat sig

nar han hade en undersOkning av avioppsroren under sitt hus.Det fanns rattor under

huset samt att ett av:oppsr6r gnagts av under hus 101 och 103.Anticirnex har varit

pa p:ats och konstaterat statusen Vid til‖ う‖et fOr reparation av hsigtror visade det

sig att roren vari dう :igt skick.Utifran detJan ber訓 魔ade och■ lt ti:l sig av hantverkare

som varit under hans hus sa ser det ut som vう ra ror ar nう gOt宙 beh6ver se ёver.Jan

har:さmnat in dokumentation tili styreisen



BOrie Glemdalfortsatte att beratta om hur man kan reparera"〕 ren under husen.De

vagrata rOren arfOreningens och de som gう
“

:odr訓■upp i husen fran de stora roren

ar husagarens rёr.Detta 5r en stor frう ga som ResursfOrstarkningSgruppen kan ta i

19.Ovr:ga frigor

Cγkeipa“kering efterfragades av en boende.Man anser att man inte har plats p6 sin

tomt att fOrvara sina cvklar.Det ar stOr risk att cyklama blir stuina om de iamnas ute.

Inget besiut togs

饉na pengar′ BOrle C:emdal berattade att det mう ste nnnas ett beslut pう ett mote i

foreningen om attforeningen ska lana pengar.Annars fう rrnan inte somお rening iう na

pengar oavsett vad det ar tili.Detta ar viktigt att tanka pう infOr kommande

upprustning.

Parkeringsfrigan kom upp igen Nう gOn tycker att det ar sv6rt att fう parkeringsp!ats

Fragan hartagits upp■ era ganger vid tidigare rnoten.Mう nga uppleverinte problem

med attfう parkering,plats

20 Mёtet avsiutade

Justerare, Robert Jerkstrand

Ordforande,3orle Glemdal


