
Villa Beyers Samfällighetsförening
Protokol I Arsmöte 2020-02-04

Org" nr

Närvarande:

717913-9170

Ulla Hilding (1101)
Bengt Johnson (1201)
Marguerite Johnson (1 201 )
lnger Hultin Forsberg (1202)
Lars-l ngemar Forssbe rg (1202)
Magnus Carlquist (1 301 )
Anders Wiesenborn (1 002)

1. Mötet öppnas
lnger öppnade mötet och hälsade Anders välkommen till foreningen.

2. Upprop av närvarande
Upprop enligt ovan.

3. Prövning av kallelse
Stämman ansågs vara utlyst i behörig ordning.

4. Dagordningen
Dagordningen godkändes enhälligt.

5. Val av ordförande för mötet
lnger valdes till ordförande för mötet.

6. Val av sekreterare för mötet
lnger valdes till sekreterare lör mötet.

7. Yal av två justeringsmän
Anders och Bengt valdes tilljusteringsmän.

8. Föredragning av Arsberättelsen
I nger presenterade kort Arsberättelse.
Lars-lngemar gick igenom den ekonomisk redogörelse.
Allt material finns i utsänt dokument liksom på nätet och i pärm i

entr6förrådet.
Materialet godkändes.

9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen som tagits fram av Ulla antogs enhälligt.

1 0.Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styreselen ansvarsfrihet.
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1 1 . Ersättn i n g ti I I samfä I I i g hetens befattn i n gshavare
Stämman beslutade enhälligt att ingen ersättning åt samfällighetens
befattn ingshavare utgår.

f 2.Motioner från medlemmarna
lnga inkomna motioner fanns.

1 3.Avsättning och budget
Lars-lngemar gick igenom föredelning av GA1-4's kostnader resp.
avsättningar för framtida arbete.
Stämman beslutade att den föreslagna hyreshojningen genomfors med
start Q2 2020.
Stämman beslutade att eventuellt överskott på driftskonto alltid flyttas till
underhållskonto för respektive GA. Denna regel skall tillämpas i år och tills
nytt beslut fattas i frågan.
Frågan om huruvida avsättning till de resp. underhållskonto for GA:na skall
bibehållas på den låga nivån som gäller nu (minimibelopp enl. förrättning)
eller ökas för att komma i paritet med jämförbara bostadsrättsföreningar
diskuterades. lnget beslut togs men deltagarna har att fundera på frågan till
dess underhållsplanen är klar och skall godkännas.

1 4. Styrelsens sam mansättni ng
lnger omvaldes som ordförande för två år.
Magnus kvarstår ytterligare ett år som styrelseledamot.
Ny styrelseledamot är Marguerite som ersätter avgående Hans Akesson.
Marguerite är ledamot itvå år.
Ulla omvaldes som revisor och Bengt kvarstår som revisorssuppleant.
Lars-lngemar sköter ekonomin även under 2020.
Anders är "arbetsbefriad" som varande ny medlem.

lS.Meddelande av plats där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt
Protokollet hålls fysiskt tillgängligt i det låsta, gemensamma förrådet intill
hissen samt digitalt på samfällighetens hemsida

16.Övrigt
- Attesthantering. Mötet beslutade att attestrutinen spelat ut sin roll.
Fakturor samlas löpande i årspärmen med utdrag från banken (halvårsvis).
Tillgängligt for alla i entr6förrådet.
- Tagghanteringen. Magnus meddelar att dator införskaffats för
hanteringen samt att Mattias (Rams el) kommer 200213 för att fixa
uppdateringar.
- Underhållsplan kontra Arliga underhållsaktiviteter. Vi räknar med att
Underhållsplanen kommer under februari månad 2020. Gemensam
genomgång av planen kommer att ske samt fordelning av ansvar för årliga
aktiviteter därefter.
- Läckage i cykelrummet. Stämman beslutade att inga åtgärder behöver
genomföras nu.
- Muren. Kravallstaket och skylt fixat. Staketet hyrs på löpande räkning och
kostnad rörande muren går på GA Tomt.
För det fortsatta arbetet med muren väntar vi på återkoppling från BRA med
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förslag på hur renoveringen av muren skall gå till.
- Hisskyltar. Kommer att beställas. Marguerite håller i detta och stämman
beslutade att skyltarna tas fram i aluminium.
- Värmesystemet. Lars-lngemar kontaktar Swerör för en genomgång
lägenhet för lägenhet.
- Mattor på trappavsatserna. Vi har tidigare diskuterat att lägga mattor
även på trappavsatserna. Stämman beslutade att inga åtgärder genomförs
nu.
- Bevattn i n g oc h i nförs kaffa nde av robotg räskl i ppare. I nforskaffa nde
diskuterades. Stämman beslutade att awakta till nästa budgetgenomgång.
- Regnvatten fr Forsberg's balkong ner på Ullas altan. Ulla tar fram ett
förslag på lösning.
- Försäkring av ägarlägenheter. Frågan diskuterades då
försäkringsbolagen verkar oklara hur ägarlägenheter (ska) hanteras. Alla
kollar med sina respektive bolag och informerar övriga i huset.
- Ytterligare parkeringsplats. Marguerite och Bengt önskar ytterligare p-
plats på gården. Kan detta lösas då muren/murarna görs om? Vi tar med
frågan vid de fortsatta murdiskussionerna.

17.Nästa möte
Gemensam genomgång av U nderhål lsp la nen/Aktivitetsl ista, fördel n ing av
aktiviteter och ansvarsområde.
Hantering av avsättningar till resp. GA i förhållande till U-plan.

Gemensam Städdag med efterföljande styrelsemöte. Vi träffas
lördagen den 9 ma12020 kl 10.00. Vi hoppas Kicki fixar de traditionella
räkmackorna även denna gång.

18.Arsmötet avslutas
Tack till Ulla för god (och trevlig) kvällsmat!

Vid protokollet:

lnger Hultin Forsberg Fs Wiesenborn


