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Fört vid årsmöte i Stoct<ens allaktivitetshus
Söndagen den 24 mars 2013

Stiirnman öppnades av Leif l-öfgren

1. Till ordf,orande for årsstiimrnan valdes Kenneth Svensson'

2. Till sekreterare frr å'rsstiimman valdes Sören Bosfi'öm'

3. Dagordningen godk?indes.

4. Till justeringsrnän sarnt röstråiknare ftir årsst?imman valdes Anna Zetterlund octl Tage l-arsson

5. Rösttråingden faststiiildes.

6. Kalletrsen till årsst?inarnan godkiindes.

7 . Styrelsens verkssarnhetsberättelse redovisades.

8. R.esr.lltat av resultat- och balansrzikning redovisades

9. R.evisorernas årsberättelse redovisades.

10. sqrelsen beviljades ansvarsfrihet for verksarnhetsåret 2013.

I 1. Styrelsens forslag till budget for 2013 godkändes.

12. Styretrsens forslag och inkornna rnotioner ft"ån rnedlernrnar'

12.1, Styrelsens fiirslag orn ansvarsfördelning godk?indes'

1.2.2 Styrelsens f,orslag om gatuombudens upphorande godkändes.

I2.3 Medlerns ft)rslag om inlösen av investeringslån avslogs'

13. T'itl kassör fiir 1 år valdes Toni Jasbetz'

riv
14. Till styrelsesupptårt"r for 1 ar valdes Tom Hellqvist och Göran Tangring.

15. Til valberedning ft)r ett år valdes Anna Zetterlund" Ann-Sofie Eriksson Ruottinen och Karl

t{arnrnar.

16. Titi revisor f,or 2 fu valdes l-ars-Gunnar Andersson

17. T'iln revisorsuppleant for 1 å'r vatrdes Lennart Vik.



18. Övriga frågor/Info

Det finns diverse läckor i fiarrvZirmenätet, efter reparationer vid granmyr och finnrnyrsgatan har

läckages reducerats fran 1 m3ldygn till 120 Vdygn. Kiinns då skönt att Karlstads Energi övertagit

ansvaret.

Sluträkningen från Karlstads Energi 2012 kommer under april månad'

En del har reagerat på höga r?ikningar efter KE övertagande. Det beror på att vi nu betalar fi)regående

månads frrbrukning och inte en ber?ikning på hela året vilket var fallet tidigare. En jiimforelse med

avseende på arskostnaden kan göras efter ett år.

Efter termostatbyten har flera hushåll haft problem med att stiilla in en komfortabel temperatur.

Luftning av element behöver göras ibland eftersom systemet varit tömt, luffning kan vara nödv?indig

lang tid efter systemen varit tömda. Vid frågor och problem ring KE for rådgivning.
x

Karstads Energi saknar ett 30 tal elelement efter höstens installation. Vi va$ar till respektive

ff.trg*are attse om några element har glömts kvar. Ring KE så kommer de och huimtar.

'ptt ,"d*i""u.rtul kommer inom kort att tecknas ftir ftireningens fibernät. I samband med det kommer

information att läggas ut på forenigens hemsida om hur felanmälan går till och vem man ska ringa
till i olika situationer.

(Efter sfämman har styrelsen beslutat att teckna serviceavtal med Torcat. Avtalet kommer inte att
vara bundet utan kan sägas upp med kort varsel om vi åir missnöjda med deras arbete. För detaljer i
avtalet, kontakta styrel sen. )

tr år kan riinteavdrag pä802 kr göras i deklarationen (endast 1 gangifastighet).
Uppgifter om lånet: Swedbank Investeringslån, Clearing nr: 8156-2
Lånenummer: 595 295 407-0

Ärsmötet avslutades.
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