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Dagordning för årsstämman den 17 mars 2011 
1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av röstlängd 

3. Fastställande av dagordning 

4. Stadgeenlig kallelse till stämman 

5. Val av funktionärer för stämman 

• Ordförande och sekreterare 

• Två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Styrelsens ekonomiska redovisning 

8. Revisorernas berättelse bilaga 1 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Motioner från medlemmarna samt styrelsens svar bilaga 2 

11. Belysning vid lekplats bilaga 3 

12. Sommarunderhåll bilaga 4 

13. Underhållsfond 

• Redovisning av fondens utveckling bilaga 5 

• Beslut om underhållsinsatser samt kostnadsram 2011 bilaga 6 

14. Fråga om extra utdebitering för snöröjningen bilaga 7 

15. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för år 2011 bilaga 8 

• Val av funktionärer för år 2011 bilaga 9 

• Ordförande  mandattid 1 år 

• Tre ordinarie medlemmar          ”      2 år 

• Två styrelsesuppleanter          ”      1 år 

• Två revisorer           ”      1 år 

• Två revisorssuppleanter          ”      1 år 

• Val av maskinister          ”      1 år 

• Valberedning           ”      1 år 

19. Meddelande om hur protokollet från årsstämman kommer att göras tillgängligt 

20.  Avslutning av stämman 
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 
 
 
Styrelsen för Porfyrens samfällighetsförening får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för år 2010. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande       Pär Söderblom 
Kassör              Hans Söderholm 
Sekreterare       Sara Ogembo           
Ledamöter        Ekkehart Lötzsch 
                         Mohammad Tahwildaran 
                         Sami Ouachi 
                         Göran Inestam 
Suppleanter      Christine Blom 
                         Lars Thorsberg 
                          
Styrelsen hade 8 st. sammankomster under året.. 
 
Underhåll 
De traditionella vår- och höststäddagarna har hållits och våra gemensamma markområden har 
putsats och fejats under gräsklippnings- och städkvällarna under sommarhalvåret. 
 
Garagereparationer 
Återstående garagelängor har reparerat beträffande tak och elinstallationer. 
 
Trädvård 
En beskärning av träden utmed Marmorstigen har gjorts och ett antal träd tagits bort i enlighet  
med den plan som beslutats på årsmötet. 
 
Snöröjning 
Samma entreprenör som föregående år har handlats upp för snöröjningen. 
 
Västra parkeringen 
En omläggning av asfalten framför garage G2 för att få avrinning har gjorts. 
 
Ekonomi 
Ekonomin är ansträngd på grund av de stora kostnaderna för snöröjningen men ett överskott i 
fonden för underhåll håller på att byggas upp. 
 
Till sist 
Vill styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna året och för de arbetsinsatser som gjorts i 
samband med vår- sommar och höstunderhåll och för alla övriga initiativ som tagits. 
 
På styrelsens vägnar 
Pär Söderblom 
Ordförande 


