Fortsättning: motioner.
11. Motioner
Motion 5: inlämnad av Karin Åkerlund. Styrelsen har meddelat i sin kommentar till motionen
att det Karin Åkerlund vill, ha bommar för att stoppa dem som inte bor på vårt område
att parkera här.
Detta med bommar är inte genomförbart med anledning av servitut, utryckningsfordon,
sopbilen etc.
Styrelsen tittar över vad som kan göras och återkommer.
Ordet lämnades fritt.
Motionen lades till sidan.
Motion 6: inlämnad av Styrelsen. Styrelsen föreslår att ta ut 310.000kr (5.000kr per hushåll)
för att subventionera fiberinstallationen.
Ordet lämnades fritt.
Det blev en diskussion om styrelsens förslag där någon menade att här försvinner nästan
alla pengar som kan behövas till kommande reparationer som plåtning av garage och
byte av garageportar. En mötesdeltagare sa då att visst finns det pengar, dock på ett
annat konto än där dessa 310.000kr hämtas från.
Röstning:
via utdelade röstkort blev resultatet Ja: 38 st. Nej: 5 st.
Resultat: 5.000kr per hushåll till fiberinstallation.
12. Ersättning till styrelsen och revisorer
Mötet beslutade att ersättning skall utgå med 70% av ett basbelopp till styrelsen
och 1.200:- till revisorer. (600kr per st.)
13. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
Utgifts och inkomststat för verksamhetsåret 2015 föredrogs och godkändes av årsmötet.
14. Val
av styrelseledamot för två år, nyval av Thomas Nettelhed.
av styrelseledamot för två år, omval av Kerstin Friberg.
av styrelsesuppleanter för ett år, omval av Stig Andersson, Caroline Bergqvist,
Inga-Britt Schlyter och Daniel Svensson.
av revisor för två år, omval av Roger Andersson.
av revisor suppleant för ett år, omval av Jimmy Röygaard.
av valberedningen för ett år, omval av Thomas Ericsson sammankallande.
av valberedningen för ett år, omval av Jonna Zahn.
15. Firmatecknare
Det beslöts att firmatecknare för Högalids Samfällighetsförening skall
vara ordföranden och kassören tillsammans eller var för sig, detta inkluderar
även internetbank.
16. Motioner från Årsmötet 2015.
A. Mer belysning. Ett medborgarförslag från Högalids Samfällighetsförenings styrelse,
resulterade i att kommunen satte upp en ny armatur som lyser bättre. Detta är i
anslutning till södra infarten på Högalids Mittgränd.
B. Byte av garageportar. 2 anbud har inhämtas. Styrelsen jobbar vidare med garageportarna.
17. Övriga frågor
Fiber. ELTEL skall genomföra installationen genom ytterväggen in i huset.
OBS! Endast till er som fyllt i formuläret från 31/12 2015. (skulle vara Thomas Nettelhed
tillhanda 15/1 2016). ELTEL kommer att kontakta er som fyllt i formuläret.
En medlem ställde frågan: när kan jag boka abonnemang? Styrelsen återkommer med datum.

