Stavsj ö Samf?lllighetsfiirenin g

Ärs mötesP roto kolUlnformation
- I likhet med de senaste åren lEimnar vi bara ut själva protokollet fran

årsmötet. Verksamhetsberättelse, balansråikning, revisionsrapport
men
och verksamhetsplan med budgetfiirslag fanns att fil på årsmötet
kan nu håimtas hos ordfiirande-

- Sopning av gator - är bestiilld till att utfiiras under vecka 16
Preliminiirt gäller dagama l9'2O april
den är is
Sopa gärna trottoaren utanfiir dig och garageuppfart så snart
och snöfri.
- Arbetsdagen i år kommer att vara lörllagen 2214
Början med samling vid badet kl- 10.00'
peiUtir en gemensam arbetsdag med mycket nya arbetsuppgifter som
stiidning av-badet, slyrensning och även rensning av diken och dagvattenbrunnar, ilrm mm.
Tag med de lämpliga redskap (krattor o busksaxar) som du har.
Geäensam korvgillning och samvaro vid Stavsjöbadet k1.13.00.

- Krånglande gatubelysning kan du felanmåilan på telefon nummer:
--22
o'Felanmälan"
nykoping.se
88 00 eller under
0155
Lättareatt hitta om du anger det nummer som står på stolpen NYK xxxx

på

- Allmän städning
Det uppskattas av alla om du håller rent från sly och skråip även på allmåinna
ytor som griinsar till din tomt

- Styrelsemedlemmar 2Ol7 med telefonnummer:
Calle Holmlund, ordftirande o sekreterare 39 33 35
39 32 36
Ethel Hyttsved,
Jonas Winter, ledamot, ass. sekreterare 070-429 3685
073-084 8447
Stefan Flink,
39 32 49
Kenty
39 33 76
Sten Karlsson,
070-895 A206
Tobias Eriksson,

kassör

ledamot
Fmzön,ledamot
suPPleant
suppleant

För styrelsen
Calle Holmlund, ordforande

Protokoll från årsstämma i Stavsjö Samf?iltighetsfiirening
Tid: Söndag l9/3 2017 k1.19.00
Plats: Stavsjö Bruk, Mässen
Samftillighetens debiteringsliingd fanns att tillgå på mötet. Kopior på verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt
budgetftirslag delades ut på mötet.
$

l. Mötets öppnande
calle Holmlund ftirklarade mötet öppnat och håilsade alla våilkomna.

$ 2.

$ 3.

Val av ordfiirande och sekreterare för mötet
Calle Holmlund valdes till ordfiirande och Leif Almberg

till

sekreterare ftir mötet.

Val av två justeringsmän
Till att justera mötets protokoll valdes Bo olsson och Anders Hågemo.

$ 4. Mötets utlysande och godkännande av dagordning
Kallelser har låimnats i postlådor eller postats minst två veckor innan mötet.
Mötet beslutade att mötet var korrekt utlyst.

Föreslagen dagordning godkåindes med en justering på $ I l.
Val av styrelse, ordftirande och suppleanter ftir en tid av ett år, åindras till.
Val av ordörande fiir en tid av I år, Val av styrelse och suppleanter fiir en tid av 2 år.
$ 5. Verksamhetsberättelse

Iör det gångna året

Verksamhetsberättelsen ftir 20 I 6 ftiredrogs och godkåindes.
$ 6. Redovisning av

intäkter och utgifter ftir det gångna året
Den ekonomiska redovisningen, resultatrapport och balansriikning ftir 2016 gicks
igenom och godkiindes.

$ 7. Revisionsberättelse,

jämte beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av Eva Pettersson som samtidigt påpekade aff den
borde iindras i överskriften till Stavsjri Samftillighetsörening.
I samband med frågan om ansvarsfrihet frågade Rolf Persson varftir utgående balans
2015 inte ståimmer med ingående balans 2016. Skälet till det iir att en faktura fran
Skanska på beloppet 64 650 kr avseende asfaltarbeten utftirda under 2015 inte bokftirts
som betald ftinåin i februari 2}rc.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir det gangna året.
Rolf Persson reserverade sig mot beslutet.

fiirslag fiir kommande verksamhetsår och motioner från
medlemmar
Tre motioner har som vanligt inkommit till årsmötet fran Rolf persson
l. Ifrågasatt liimpligheten av farthinder vid Nunnebanan 38 då ett cyklande barn
cyklat omkull och skadat sig.
Farthindret ligger dåir efter önskemåI av de boende på adressen då fordon kommer
utifrån Nunnebanan och passerar husen i alldeles ftir hög fart. Hindret är ftir barnens
såikerhet. Hindret får vara kvar men skall fiistas.

$ 8. Presentation av

2. Listzöver samf?illighetens anläggningar önskas.
En riktig örteckning saknas fiir dessa. Styrelsen har under året arbetat tillsammans med
kommunrepresentanter ftir att ft en gemensam syn på vilket som åir samfiillighetens
ansvar. Listan i form av kartor åir under utarbetande.
3. Stadning av gångbanor och tomters baksidor i samhället och reparation av GC-väg
önskas.
Städning av tomters baksidor åligger tomtiigaren.
Gräs som växer på gångbanor är ett problem, styrelsen vädjar till de som har en gångbana
som det våixer på att sjåilva skrapa bon den oönskade våixtligheten. Htir eir fritt fiam ftir
egna initiativ. GC-vägar tillhör inte det område som tillhör ftireningens ansvar.
Utredning av tillhörigheten pågår.

Ordörande presenterade styrelsens fiirslag till verksamhetsplan for 2017.
Föreslaget verksamhetsftirslag ftir 2017 antogs av stäimman med tillägget att gatunamnsstolpar och vägskyltar skall riktas upp.
$ 9. Beslut om styrelse- och revisors arvoden fiir 2017
Beslutades att styrelsens och revisoremas arvoden blir oftiråindrade.

$ 10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd
Ordftirande presenterade budgeten fttr 2017 och mötet beslutade att godkåinna den.
Budgeten bygger på en utdebitering på I 500 kr/andel och det antogs av mötet.
Andelsavgiften Iör 2al7 har således fastlagts till l 500 kr/andel.

-

$ 11. Val av styrelse och suppleanter fiir en tid av 2 år
2 år
Calle Holmlund
2 är
Ethel
2 åLt
Jonas
I år
Stefan
I
Fyllnadsval år
Kenty

Omval
Hyttsved Omval
Winter Nyval
Kvarstår
Flink
Franzen

Val av ordörande för en tid av ett år.
Till ordörande valdes Calle Holmlund på I år.

Till suppleanter valdes efter ftirslag av valberedningen.
Tobias
Sten

Eriksson

Fyllnadsval I år

Karlsson omval

2 är

$ 12, Vat åv en revisor och revisorsuppleant ftir en tid av 2 år

Omval 2 å$
Wihlsjö Kvarstår 1 år
2 ät
Peter Andersson Omval
Kerstin Winemo Kvarstår I fu
Cecilia Karlsson
Mauritz

Ordinarie revisor
Ordinarie revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

f)-

[,
Ii

r

$ 13. Val ay en penson till valberedning fiir en tid av två år
Gunnar Casserstedt Omval
2 årr
Valberedning
Jonas Carlsson/Malm Kvarstår I år
Valberedning
5

U. övriga frågor
a) På ftirslag av Thomas Rodestrand att byta ytskikt på anslagstavlan vid Reuterholms
väg. Bifiills av stämman.
b) Eva Pettersson väckte frågan om utökning av skötselområden kan innebåira att
vi inte ska vara fråimmande ftir att köpa in dessa tjåinster.
Vilket bifitlls av stämman.

$ 15. Tid och plats för protokolljustering och protokollets tillgänglighet
Protokollet justeras hos Leif Almberg söndagen den26 mars kl. 18.00.
Dåirefter kommer protokollet att delas ut i brevlådoma snarast möjligt.
$ 16. Mötet avslutas
Ordftirande tackade ftir visat intresse och avslutade mötet.

Ordfiirande:

0t(@4
Calle

Protokollet iusteras

Bo Olsson

Holmlund

\

