
Samf�lligheten Tallbacken

F�reningsst�mma
Datum: 2007-05-27
Tid: Kl. 18:00

Plats: Ume� folkets hus, Peterson-
Berger Salen.

1

St�mmans �ppnande

Styrelseordf�rande h�lsar alla v�lkommen till m�tet. Han riktar ett speciellt v�lkommen till de
nyinflyttade. Han drar en kort resum� av det g�ngna verksamhets�ret. Bl.a. f�nsterbytet och
vikten av underh�ll. D�refter f�rklarar han m�tet �ppnat.

2
Fastst�llande dagordning

F�rslag till dagordning f�redras och godk�nns.

3
Kallelse till st�mman

St�mman f�rklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut fredagen den 12 maj.

4

Upprop

Upprop sker genom att de n�rvarande skriver sina namn och anger r�stetal f�r f�retr�dd fastighet
p� s�rskild n�rvarolista.

5

Val av presidium till st�mman

Valberedningen f�resl�r f�ljande presidium.
Ordf�rande: G�te Pettersson 28Z
Sekreterare : Thomas Norlund 26J
R�str�knare : Kjell Holmberg 30Q, Torkel Olofsson 30H
Justeringsm�n : Kjell Holmberg 30Q, Torkel Olofsson 30H

St�mman utser presidiet enligt valberedningens f�rslag.

6

Styrelsens verksamhetsber�ttelse

Syrelseordf�randen f�redrar verksamhetsber�ttelsen.



St�mman beslutar att godk�nna verksamhetsber�ttelsen.

Styrelsen f�r ett speciellt tack av st�mmodeltagare f�r ett v�l utf�rt arbete.

7

Resultat och balansr�kning f�r 2006 inkl. kostnadsf�rdelning

Styrelseordf�randen f�redrar resultat och balansr�kning.

St�mman beslutar att l�gga resultat och balansr�kning till handlingarna.

8

Revisorernas ber�ttelse

Per Nordstr�m redog�r revisorernas ber�ttelse.
Vi backar sedan tillbaka till punkt 7 och kostnadsf�rdelning. Styrelseordf�randen redog�r f�r
�terbetalning av �verskott, vilket ber�r 5: orna och 28M.

St�mman beslutar att l�gga revisionsber�ttelsen till handlingarna.

9

Fastst�llande av balansr�kning

En st�mmodeltagare st�ller en fr�ga kring f�rbrukning i kWh.
Ordf�rande f�resl�r ett utskick av f�rbrukningshistorik.
St�mman ger styrelsen i uppdrag att ta fram statistik p� el, vatten och v�rmef�rbrukning, kWh
och liter inte kronor.

St�mman beslutar att fastst�lla balansr�kningen.

10

Fr�ga om ansvarsfrihet

St�mman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet f�r den tid revisionen omfattar enligt
revisorernas f�rslag.

11

Anslag till festkommitt�n

Styrelseordf�rande f�redrar ett f�rslag om en gemensam grill och surstr�mmingsfest och att
utgiften f�r detta skall tas l�pande av driften ist�llet f�r ett anslag.

St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag.

12

Ers�ttning till styrelse och revisorer

Idag f�r styrelsen ett fast arvode p� 6.500kr per �r och ett arvode per sammantr�de p� 300kr.
Det blir en liten diskussion kring detta, bl.a. om f�rvaltaren g�r uppgifter som borde utf�ras av
styrelsen.



F�ljande f�rslag st�lls mot varandra.
1. Dubblera det fasta arvodet, 6.500kr till 13.000kr.
2. Beh�ll samma som idag.

St�mman beslutar enligt f�rslag 1.

Styrelsen sk�ter sj�lva f�rdelningen av arvodet.

Ordf�rande f�resl�r att man tills�tter tv� personer som ska se �ver arvodet till styrelsen.

St�mman v�ljer f�ljande:
G�te Pettersson 28Z
Kjell Holmberg 30Q

13

Val av

1. Styrelseordf�rande

2. �vriga ledam�ter

3. Suppleanter

4. Revisorer och revisorssuppleanter

5. Valberedning

Hur m�nga suppleanter ska det finnas?
Enligt stadgarna skall det finnas tre.

St�mman f�rr�ttar val enligt f�ljande:
Styrelseordf�rande
S�ren Antonsson 30V Ett �r kvar

�vriga ledam�ter
Karl-Petter Jonsson 28A Ett �r kvar
Ove Oscarsson 28T Ett �r kvar
Malin H�rnberg 26F Omval
Karl J�ghagen 26A Omval
Eva Str�mqvist 30M Nyval (f.d. suppleant)

Suppleanter
Karl-G�ran Isaksson 30C Nyval
Britt Douhan 26C Nyval
Patrik Andersson 30B Ett �r kvar

Revisorer
Per Nordstr�m 26S Omval
Tomas Granberg 26X Ett �r kvar

Revisorssuppleant
Mats Danielsson 28G Omval



Valberedning
Valberedningen inf�r n�sta �rs st�mma utg�rs av fastighets�garna till 26L, 28L och 30L enligt
den rullande plan som ligger.

Styrelseordf�rande redog�r f�rslag om sammankallande person enligt bilaga 4 i kallelsen.

St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag.

St�mman v�ljer Bengt Molander som sammankallande f�r valberedningen.

De medlemmar av styrelsen som �r n�rvarande p� st�mman presenterar sig.

14

Framst�llning fr�n styrelsen Ð Beslutsfr�gor

1. Underh�ll av plank och sopbodar

Karl f�redrar enligt bilaga 4 i kallelsen.
Inventering av d�ligt plank skall utf�ras av l�ngpersonerna.
Lennart har till dags dato inte f�tt in n�gra papper.
Sopboden �r samf�lld egendom.

St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag.

2. Underh�ll av fasader

Styrelseordf�rande f�redrar enligt bilaga 4 i kallelsen, med ett till�gg till texten Óatt det
skall utf�ras av extern expertis i �rÓ
Vi har m�lat om fasaden tv� g�nger.

St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag.

3. Reng�ring av fl�ktsystem

Ove fick f�rhinder s� Patrik f�redrar enligt bilaga 4.

Staffan fr�gar om han som gjort detta sj�lv ocks� har m�jlighet att f� tillbaka pengarna.
Svar: Ja, om det enligt sotaren �r ordentligt gjort.

St�mman beslutar enligt styrelsens f�rslag.

15

Rapportering fr�n styrelsen

1. Enk�t trafikfr�gor
Karl f�redrar resultat fr�n enk�ten.
Drygt 40 enk�tsvar hade inkommit. N�gra exempel: Beh�lla skyltningen som idag, 86 %
ja. Begr�nsa trafiken mer, 46 % ja, 46 % nej. Slutsatsen som styrelsen drar �r: Det �r bra
som idag. T.ex. n�dtransporter och taxi till�tna och att sunt f�rnuft skall r�da.



Mopeder �r dock sv�rt att r�da �ver. F�r�ldrar med barn som har moped uppmanas att
prata med sina barn. Sen riktas en allm�n uppmaning att vi alla skall hj�lpas �t att s�ga
till ungdom p� moped.
�ker man taxi kanske man vid ol�mpliga tider kan g� fr�n parkeringen.
Parkeringen �r ingen lekplats f�r barn.

2. Com Hem och bredbands-tv
Karl-Petter m�ste be att f� �terkomma i denna fr�ga.

3. Hemsidan
Patrik f�redrar. Hemsidan �r gjord av elever vid John Bauer gymnasiet, till en kostnad
av 6 biobiljetter. D�r kommer det t.ex. finnas info, forum, protokoll mm.
Till att b�rja med �r det Patrik som administrerar den..
Den �r klar innan slutet av Juni. Mer information kommer i brevl�dan.

16

�vriga fr�gor

1. Finns det n�gon gemensam st�llning att anv�nda i trapphuset?
Det finns ingen gemensam och ingen p� st�mman hade n�gon.

2. Efter ÓJippotÓ p� 30Éloppmarknaderna, �r det alltid en massa skr�p i containern.
Vem �r ansvarig? Ordf�rande p�minner om regler som g�ller f�r sophusen.
Diskussion om kodl�s har varit upp i styrelsen. Karl-Petter �r utsedd till ÓsopspionÓ

3. En st�mmodeltagare upplever tr�gheter p� Internet mitt p� dagen, vid 14-tiden.
Styrelsen f�r i uppdrag att unders�ka om det finns n�gon orsak till detta.

4. ÓKattpl�ganÓ. Problem med katter i sandl�dor och p� g�rdar.
St�mman �nskar att katt�gare Óser �verÓ utetider och f�rs�ker minimera dessa.

5. N�r ska man laga sprickor och annat som uppst�tt vid f�nsterbytet?
Svar: N�r 30 �r klart skall en �versyn g�ras hus f�r hus och ventiln�t skall installeras.

17

Budget och m�nadsavgifter f�r 2007

St�mman beslutar om nya m�nadsavgifter enligt styrelsens f�rslag.

St�mman beslutar budgeten enligt styrelsens f�rslag.

18
Protokoll till fastighets�garna
Protokoll fr�n st�mman skall skickas ut till fastighets�garna inom tv� veckor.

19

Avslutning

Styrelsen appl�deras.
Ordf�randen tackar f�r sig, tackar st�mmodeltagarna och presidiet. Sedan beslutar han st�mman
avslutad.



Ordf�rande Sekreterare

G�te Pettersson Thomas Norlund

Justeringsm�n

Kjell Holmberg Torkel Olofsson


