Arsstdmma i Ekonomiska Fcireningen Pionjdren Salem
Datum: 2011,-03-21
Plats: Skyttorpsskolans matsal

Ndrvarande: 31 medlemmar varav 4 fullmakter

1.

M<itets 6ppnande

Styrelseordforande Thomas Hagstrom (1) oppnade motet.

2.

Val av ordf6rande f<ir mcitet
Thomas Hagstrom (1) valdes till ordforande fdr motet.

3.

Val av sekreterare fdrr m6tet
lngela Bylund (14) valdes till sekreterare for motet.

4.

Val av tvd justeringsmdn
Peter Engstrom (20) och lvan Gavalovic (29).

5.

FrSga

6.

Faststdllande av dagordning

om mdtets behciriga utlysande
Motet befanns vara utlyst i behorig tid.

Dagord ningen faststdlldes.

7.

Verksamhetsberdttelse

-

Arsredovisning 2010

Ordforande redogjorde for 2010 och verksamhetsberiittelsen och 6rsredovisningen
faststdlldes av stdmman efter att ytterligare tvi arter adderats till Naturobservationer

-

igelkott och griisand.

8.

Revisionsberettelse
Bertil Gustafsson (10) ldste upp revisionsberettelsen.

9.

FrSga om ansvarsfrihet fcir styrelsen

Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gdngna 6ret.

10. Val av styrelseledamciter
Thomas Hagstrom (1), Bo Hellqvist (6) samt Peter Engstrom (20) omvaldes som

styrelseledamoter for ytterligare en period om 2 Ar.
(Ledamoten lngela Bylund kvarst6r iytterligare 15r. Aven Leif Stafstrom kvarstir 1- 6r, men
eftersom han flyttar fr6n Snickarstigen fir nSgon av suppleanterna kliva upp som ordinarie
under 2011)
11. Val av styrelsesuppleanter
Solveig Erme (21) och Billy Kandell (35) omvaldes som styrelsesuppleanter f6r ytterligare en

period om 16r.

*:s--"

L2. Val av revisorer
BertilGustafsson (10)och Kjell Hermansson (16)omvaldes p6 15r som revisorer.
Kristina Hermansson (16)och Torbjorn Olsson (8)omvaldes pd 15rsom revisorssuppleanter.
13. Val av ledamciter valkommitt6.
Hdr presenterade valkommitt6n tv6 nya ledamoter som invaldes p6
Kristina Flodin (28) och Anita Holmberg (41).

1-

6r:

14. Plan fi5r 2ott
Grovplanen som presenterades i stiimmokallelsen faststijlldes. Styrelsen fick frihet att

finansiera/upphandla uppforandet av gemensamhetsanlSggning for sophantering

pi det sdtt

som Styrelsen anser bdst vilket kan komma att innebera en extradebitering om ca 1.900:/h ushi ll (vilket in nebd r

d

rygt 400:- ldgre sophii mtn ingsavgift/h ushi I l).

15. Diskussion - Gemensam sopanldggning
Detta kommer med stor sannolikhet att genomforas under 2011.
BAde fordelar och nackdelar finns: SRV kan alltid hdmta soporna oavsett snomdngd, blir
billigare - lite beroende av hur installationen sker och vislipper ha tunnorna pA vAra tomter.
Storsta nackdelen iir att det blir ldngre att gA for att liimna sina sopor.
Tomning kommer att ske en 96ng/vecka och enligt forslaget som iir framtaget skulle sju
tunnor med kapacitet pi 660liter pertunna finnas uppdelat p6 tv6 "stationer".
For att ni storsta sdnkning av varje hush6lls 6rsavgift (drygt a00 kr/6r) miste vi bekosta
fundament, skip och kiirl. Detta finansieras genom en extra debitering pi knappt 2 OOO kr
per hushill. Alternativet dr att SRV bekostar hela installationen och d6 blir 6rsavgiften ca 50
kr ldgre per hushSlloch 6r.
lnstallationen bor ske under september - oktober.
En friga som kom upp under diskussionen dr om sopinkasten ska l6sas eller ej.
L5. Fcirslag till budget fi5r 2OLt
Ordforanden redogjorde for budgeten: Eftersom minga kostnader okar samtidigt som vi har
en delstora reparationer att genomfora forsl6r styrelsen en avgiftshojning med 466 kr per
kvartal. Medlemsavgiften blir de 2 300 kr per kvartal. Hojning kommer att genomforas
retroa ktivt frln L/ 1,-I1,.
Budgeten antogs av stdmman.

17. Eventuellt inkomna motioner
lnga motioner har inkommit.

18. Ovriga

frigor

lnformationsbladet - Vad som gdller angiende giistparkeringarna diskuterades. I den lilla
skriften "Att bo pi Snickarstigen" stSr det "Medlem parkerar iforsta hand framfor sitt eget
forrid. Dina bilburna giister parkerar iforsta hand ocks6 framfor Ditt forr5d". Detta har Sterigen
blivit ett problem och vi vddjar till Er att vara pragmatiska.
F6r att

ftirsti frigan m6ste man fcirstd historien - ursprungligen hade man garage och forrid

mittemot varandra. Hade man garage nr l- och bakade rakt bak6t hamnade man framforforr6d 1.
56 dr det fortfarande for de flesta. Det dr ganska praktiskt. Sedan borjade nigra "snillen" att byta
garage och fo116d med varandra vilket har lett till att om man backar rakt ut fr6n "sitt" garage s6
hamnar man inte framf<ir "sitt" fcirrdd. Detta har genom Sren lett till fortretelser. De flesta vill
backa rakt ut och parkera framfor "sitt" forrid men s6 dr allts6 inte alltid fallet. Detta problem
blir ofta aktuellt ndr en nyinflyttad anldnder. Styrelsen vddjar om grannsdmja och
hiinsynstagande. Spirar detta ur kommer Styrelsen flytta om forriden si att det blir som det var
tiinkt - samtliga forrdd och garage iir niimligen foreningens - inte den enskildes - den enskilde
har en dispositionsrdtt till 1 st for16d och 1 st garage. Skiirpning allal

Mcitets avslutande

lngela Bylund (14)

Ordf6randen
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mas Hagstr

