
Protokoll från årsmöte i Stavsjö Samfällighetsförening

Tid: Söndag 2013 2016, k1.18.00
Plats: Stavsjö Bruk, Mässen

Samftillighetens debiteringslåingd fanns att tillgå på mötet. Kopior på verksamhets-
berättelse, resultat- och balansrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt
budgetfiirslag delades ut på mötet.

$ 1. Mötets öppnande
Calle Holmlund ftirklarade mötet ftir öppnat och hälsade välkommen.

$ 2. Val av ordfiirande och sekreterare fiir mötet
Calle Holmlund valdes till ordftirande och Leif Almberg till sekreterare ftir mötet.

$ 3. Val av två justeringsmän
Till att justera mötets protokoll valdes Bo Olsson och Anders Hågemo.

$ 4. Mötets utlysande och godkännande av dagordning
Kallelse liimnades i postlådor 2512 ochpostade kallelser 2712.

Mötet beslutade att mötet var korrekt utlyst. Dagordningen godkåindes.

$ 5. Verksamhetsberättelse fiir det gångna året
Verksamhetsberättelsen fiir 20 I 5 ft)redrogs och godk?indes.

$ 6. Redovisning av intäkter och utgifter under 2015
Den ekonomiska redovisningen, resultatrapport och balansriikning, ftir 2015
gicks igenom.

$ 7. Revisionsberättelse, jämte beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Revisorernas berättelse lästes upp diir man tillstyrkte ansvarsfrihet ftir styrelsen,
med ftiljande tillägg.
Not. Faktura, verifikation 4, bör behandlas av årsmötet då det inte finns något
beslutsunderlag om att Stavsjö Samftillighetsftirening står ftir denna kostnad.
Efter att ordftirande Calle Holmlund ftirklarat bakgrunden till fakturan så beslutade
mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. Rolf Persson reserverar sig mot beslutet.

$ 8. Presentation av fiirslag ftir kommande verksamhetsår och motioner från
medlemmar
Ordftirande presenterade styrelsens fiirslag till verksamhetsplan.
Tre motioner har inkommit till årsmötet fran Rolf Persson.
1. Att samftilligheten skall ha en egen hemsida.

Beslutades att det inte behövs egen hemsida utan att styrelsen kan anvåinda sig av
grannsamverkans mej llista fiir att kommunicera nödvåindig information.,

2. Att samftillighetens styrelse bör innehålla ett antal yngre och kreativa personer.
Förklarades med att det åir upp till arsmötet att välja styrelse.



3. Att samftilligheten skall ha en grupp som kontrollerar så att häckar, buskar, träd
och liknande inte våixer ut över vägen och skynmer sikten.
Beslutades att nya styrelsen fär arbeta vidare med denna fråga och eventuellt tillsätta
vägfogdar i likhet med vad som funnits tidigare ar.

$ 9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden fiir 2016
Styrelsen ftireslog bibehållna arvoden, vilket bifttlls av mötet.

$ 10. Styrelsens fiirslag till budget och debiteringslängd
Ordft)rande presenterade budgeten for 2016 och mötet beslutade att godkåinna den.
Budgeten bygger på en utdebitering på 1 500 krlandel och det antogs av ståimman
Andelsavgiften fiir 2016 hlar således fastlagts titl 1500kr/andel

$ 11. Vat av styrelse, ordfiirande och suppleanter
Till styrelse ft,r samftilligheten valdes efter ftjrslag av valberedningen
Calle Holmlund Omval I år Ordftirande
Ethel Hy'ttsved Kvarstår I år Ordinarie
Leif Almberg Kvarstår 1 år Ordinarie
Stefan Flink Omval 2 är Ordinarie
Sten Karlsson Kvarstår 1 år Suppleant
Jonas Winter Nyval 2 år Suppleant

$ 12. Val av en revisor och en revisorsuppleant fiir en tid av tvä kr
Följande valdes efter ftirslag fran valberedningen.
MauritzWihlsjö Omval 2är
Cecilia Karlsson Kvarstär 1 är
Kerstin Wlnemo Omval 2 åLr

Peter Andersson Kvarstär 1 är

$ 13. Val av en person till valberedning för en tid av 2 är
Jonas Carlsson Malm Omval 2 åLr

Gunnar Casserstedt KvarståLr I är

Ordinarie revisor
Ordinarie revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Valberedning
Valberedning

5 tl. övriga frågor
Inga övriga frågor lades fram.

S 15. Tid och plats ftir protokolljustering och protokollets tillgänglighet
Protokollet justeras hos Leif Almberg tisdagen den22l3, d2irefter kommer
protokollet att delas ut i brevlådorna snarast möjligt.

$ 16. Mötet avslutas
Ordflorande tackade for visat intresse och avslutade mötet.

rotokollet: Ordforande:

Calle Holmlund

kollet


