
ProtokoU fort vid arsmote den 27 november 2014 med Ribes samfallighet. 

Narvarande: 46 hushall avprickade, varav 5 via fuUmakt. 

1. Arsmotet 5ppnas Ordforanden Bertil Norlander halsade alia valkomna. 
2. Faststallande av dagordning Faststalldes. 
3. Faststallande av rdstlangd Narvarolistan godkandes. 
4. Val av ordforande och sekreterare for motet Borje Wahlgren valdes ti l l 

ordforande och Lotta Gravenius til l sekreterare. 
5. Val av justeringspersoner for motet tillika rostraknare Britt Thuning och 

Kerstin Haldosen valdes. 
6. Fragan om stammans behdriga utlysande Befanns utlyst i laga tid. 
7. Styrelsens forvaltningsberattelse samt bokslut med resultat- och balansrakning 

Godkandes efter Peter Thellenbergs fbredragning. 
8. Revisionsberattelse GoranNilsson laste upp den, varvid den lades ti l l handlingarna. 
9. Ansvarsfirihet for styrelsen Pa revisorernas forslag gav stamman enhalligt styrelsen 

ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. 
10. Styrelseforslag och motioner, samt styrelsens forslag till beslut Tva forslag fran styrelsen. 

Inga ovriga motioner. Forslaget om med nyckelbricka och dosa fjarrstyrda garageportar 
godkandes med 42 roster for och 4 emot. Forslaget om att avgiftsbelagga anvandandet av 
trafflokalerna rostades ner med 40 roster mot och sex roster for forslaget. 

11. Ersattning till styrelse, revisorer och valberedning Samma belopp som forra aret. Fr o m 
verksamhetsaret 2015/2016 ska ersattningarna folja konsumentprisindex. 

12. Styrelsens forslag till budget for nasta ar och underhallsplan Peter Thellenberg gick igenom 
och budgeten antogs av stamman. Underhallsplanen ska tillforas kr 50 000 tbr kommande 
verksamhetsar for garagen, varefter planen antogs. 

13. Debiteringslangd Ingen hojning av utdebiteringarna for nasta ar. 
14. Val av styrelse och suppleanter 

Ordinarie ledamoter Bertil Norlander 1 ar kvar 
Josef Kwiek 
Peter Thellenberg 
Josif Oplopiadis 
Lotta Gravenius 
Goran Bjuren 
Isabel Valijani 
Paloma Torlo 
Ewa Hogberg 
Tomi Lehikoinen 

1 ar kvar 

2 
2 
2 ar omval 

ar omval 
ar omval 

Suppleanter - 1 ar kvar 
1 ar kvar 
2 ar omval 
2 ar nyval 

ar fyllnadsval 1 



Ordinarie revisorer -

Suppleanter -

Valberedning -

Zebra Abdurahman 
Goran Nilsson 
Gunvor Magnusson 
Johan Lindholm 

Christina Bjorkgren 
Liliana Semionov 
Leena Avotie 

1 ar kvar 
2 ar omval 
1 ar kvar 
2 ar omval 

omr 1 sammankaUande 
omr 2 
omr 3 

17. Ovriga fragor Inga 
18. Meddelande om stammoprotokoU Senast inom 14 dagar efter stamman anslas protokoUet 

pa tvattstugornas anslagstavlor samt pa hemsidan. 
19. Motet avslutades med att ordforanden tackade for visat intresse. 

Vid protokoUet: 

Lotta Gravenius Borje Wahlgren 

Justeras: 

Britt Thuning Kerstin Haldosen 


