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Tid: Söndagen I B/3 2018 kl 19.00
Plats: Stavsjö Bruk, Mässen

Samftilligheten debiteringslängd fanns att tillgå på mötet. Kopior på verksamhetsberättelse, resultat-
och balansrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan sarnt budgetförslag delades ut på rnötet.

$1. Mötets öppnande
Ordförande Calle HohnlLrnd hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

$2. Val av ordftirande och sekreterare ftir mötet
Calle Holmlund valdes till ordförande och Jonas Winter till sekreterare.

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

$4. Mötets utlysande och godkännande av dagordning
Kallelse har skickats ut i brevlådor två veckor innan mötet. Stämman beslutade att rnötet var korrekt
utlyst och föreslagen dagordning godkändes.

$5. Verksamhetsberättelse för 2017
Verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp och godkändes. En fråga gällande skötsel av brukets
grönområden i samhället ställdes, men vi har ej något avtal för skötsel av det.

$6. Redovisning av intäkter/utgifter under 2017
Den ekonomiska redovisningen, resultatrapport och balansräkning för 2017 gicks igenom och
godkändes.

$7. Revisionsberättelse, jämte beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelse lästes upp av Cecilia Karlsson. Revisionsberättelse fastställdes men ombud för
fastighet 2:l l5 reserverade sig. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfiihet for det gånga året.

$8. Presentation av ftirslag för kommande verksamhetsår och motioner från medlemmar
Verksamhetsplan för 2018 presenterades och godkändes. Ombud for fastighet 2:l l5 vill ha karta på
skötselområden för samf;illighetens grönområden. Inga motioner har lämnats in.

$9. Beslut om styrelse- och revisor arvoden för 2018
Beslutades att styrelsens och revisorernas arvoden blir oförändrade.

$10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2018
Ordförande presenterade budget för 2018 och mötet besh-rtade att godkänna den. Andelsavgiften för
201 8 liar således fastställts till 1500kr/andel.

$11. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant för en tid av två år.
Calle Holmlund Kvarstår I år
Jonas Winter Kvarstår I år
Ethel Hyttsved Kvarstår I år t
Tobias E,riksson Nyval 2 är
Kenty Franzen Omval 2 är



Till suppleant valdes efter forslag från valberedningen.

Daniel Rydgren Nyval 2 år

$12. Val av ordftirande ftir en tid av ett år
Calle Holmlund valdes till Ordforande för tid av ett år.

$13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av två år

Till revisor
Cecilia Karlsson Kvarstår I år
Mauritz Wihlsjö Omval 2 är

Ti ll revi sorssuppleant
Peter Andersson Kvarstär I är
Kerstin Winemo Omval 2 är

$14. Val av person till valberedning för en tid av två år

Jonas Carlsson Malm Omval 2 är
Gunnar Casserstedt Kvarstår 1 år

$15. ör,riga frågor
Eva Pettersson gav lorslag om riktlinjer för snöplogning samt kontaktperson ltir frågor om det.
Styrelsen kommer skicka ut riktlinjer samt kontaktperson under nästa säsong. InforÅation från
samftilligheten läggs upp på www.stavsjo.se

$16. Tid och plats ftir protokolljustering och protokolrets tillgänglighet
Protokollet justeras hos Anders Hågemo fredagen den 23 rnurs kl tb.O1. Därefter kommer protokollet

delas ut i brevlådorna.

817. Mötet avslutas
Ordfrirande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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