Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Årsmöte
Art:
Tid:
Plats:
Deltagare:

Årsmöte
söndag den 15 mars 2009
Kvarterslokalen, Östra Norrlandsgatan 68
13 personer

§1
Öppnande
Kvartersrådets ordförande Gösta Suvinen öppnar med att hälsa alla välkomna och öppnar
mötet.
§2
Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet väljs Gösta Suvinen, till sekreterare Gun Isaksson samt
till justerare och rösträknare väljs Mats och Lena Nylander
§3
Fråga om årsmötet utlysts i tillräckligt god tid
KR satte upp anslag i alla trappuppgångar en vecka innan mötet och samma information
om mötet har uppsats på kvartersrådets hemsida www.vigrannar.se
Årsmötet anser att mötet utlysts i tillräckligt god tid.
§4
Dagordning
Dagordning fastställs
§5
Verksamhetsberättelse
Ordförande Gösta Suvinen föredrar verksamhetsberättelsen, som utdelats till alla
mötesdeltagare. Denna föredragning föranleder inga synpunkter. Ett förtydligande upptas
om dubblering av namn samt frånvaro av ett namn på första sidan.
De närvarande har inga synpunkter på verksamhetsberättelsen och denna läggs till
handlingarna.
§6
Ekonomisk redovisning
Marja-Leena Lintunen, kassör i KR, redovisar vinst och förlusträkning samt balansräkning.
§7
Revisorns berättelse
KR:s revisor, Maria Lindvall är inte närvarande men har överlämnat ’Revisionsberättelse
2008 för tid 2008-01-01 – 2008-12-31, som tillstyrker ansvarsfrihet för KR för den tid
revisionen avser.
§8
Fastställande av den ekonomiska redovisningen
Den ekonomiska redovisningen fastställs.
§9
Ansvarsfrihet för kvartersrådet
Årsmötet beviljar KR ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

§ 10
Val av ordförande
Till ordförande för 2009 väljs Gösta Suvinen.
Årsmötet beslutar om styrelse bestående av 9 ledamöter inklusive ordförande
§ 11
Val av ordinarie ledamöter
Omvalda ledamöter:Astrid Holmgren, Tommy Carlström, Marte Carlström, Marja-Leena
Lintunen, Rune Lindholm, Maria Mukka och Gun Isaksson.
Nya ledamöter: Keijo Perkiö.
§ 12
Val av revisor
Till revisor omväljs Maria Lindvall.
§ 13

Övriga frågor
Uppdrag till nya styrelsen
A. Till nästa kvartersråd lämnades frågan om Välkomstbroschyren till nyinflyttade som är
färdigställd men ännu ej kommit till användning.
B. Frågan om hur mycket solariet utnyttjas och om det skulle kunna fungera som
omklädningsrum till bastun.
C. Önskemål om vindskydd till gårdsytan framför Östermalmsgatan 6.
D. Cykelrum till boende Östra norrlandsgatan 61.
E. Tvättstugan Östra Norrlandsgatan 61 som under lång tid varit dåligt städad.Om ingen
bättring sker kan städbolag komma att anlitas vilket i sin tur leder till höjd lägenhetshyra.
F. Önskemål om att mura en ny grill istället för den som finns på Östermalmsgatans gård.
Förslag finns om att hämta tegelsten från Geografigränd.
§ 14
Årsmötets avslutande
Årsmötets ordförande tackar de närvarande för visat intresse och årsmötet avslutas med
kaffe och diskussioner om de uppkomna aktuella frågorna att ta tag i. Upptaget här ovan.
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