
PRoroKoLL ÅnssrÄMMA r srlvs.rö
SAMFALLIGHETSFORENING

Tid: 2019-03-10 kl 19.00
Plats: Stavsjö Bruk, Mässen

Samfiillighetens debiteringslängd fanns att tillgå på mötet.
Kopior på verksamhetsberättelse, resultat- och balansrappoft, revisionsberättelse, verksamhetsplan,
underhållsplan samt budgetförslag delades ut på mötet.

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

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

$3. Val av två justeringsmän
Till att justera mötets protokoll valdes Mauritz Wihlsjö och Stefan Riidow.

$4. Mötets utlysande och godkännande av dagordning
Kallelse har skickats ut i brevlådor den 22-23 februari. Stämman beslutade att mötet var korrekt utlyst
och foreslagen dagordning godkändes.

$5- - Verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelse för 2018 lästes upp och Ordforanden redogjorde för dagsläget for den av
Samfiillighetsftireningen framtvingade Åtgärdsvalsstudien över trafiksituationen i Stavsjö.
Verksamhetsberättel sen godkändes.

$6. Redovisning av intäkter/utgifter under 2018
Den ekonomiska redovisningen, resultatrapporl och balansräkning för 2018 gicks igenom och
godkändes.

$7. Revisionsberättelse, jämte beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelse lästes upp av Mauritz Wihlsjö. Revisionsberättelse fastställdes. Mötet beslutade att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gånga året.

$8. Presentation av fiirslag för kommande verksamhetsår och motioner från medlemmar
Verksamhetsplan för 2019 presenterades och godkändes. Förslag om nya anslagstavlor uppkom samt
förslag om att ta bort trottoarer i samband med uppgrävning för elkabel i samhället. Inget av dessa

forslag fastställdes. Inga motioner har inkomrnit.

$9. Beslut om styrelse- och revisor arvoden för 2019
Förslag att styrelsens och revisoremas arvoden ska höjas med l5%. Stämman beslutar att höja
styrelsen och revisorernas arvoden med 15%.

$10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för2019
ördforände presenterade budget for 2019 och mötet beslutade att godkänna den. Andelsavgiftenf&l
2019 har således fastställts till 1500kr/andel. * 

\(



$11. Val av tre styrelseledamöter samt en suppleant för en tid av två år.
Ledarmöter:
Calle Holmlund Omval2 år
Jonas Winter Omval2 år
Ethel Hyttsved Omval2 är
Tobias Eriksson Kvarstår I år
Kenty Franzen Kvarstår 1 år

Suppleanter:
Sten Karlsson Omval 2 år
Daniel Rydgren Kvarstår 1 år

$12. Val av ordftirande för 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
Revisorer:
Mauritz Wihlsjö Kvarstår 1 är
Kerstin Winemo Nyval 2 är

Revisorssuppleanter:
Peter Andersson Omval 2 år
Stefan Riidow Fyllnadsval I år

$tr4. Val av person till valberedning för en tid av två år
Jonas Carlsson Malm kvarstår 1 år
Gunnar Casserstedt omval 2 år

$15..Övriga frågor
Inga övriga frågor

S16. Tid och plats ftir protokolljustering och protokollets tillgänglighet
Protokollet justeras hos Calle Holmlund onsdagen den 13 mars kl 18.00.

Justerat protokoll läggs ut på Hemsidan https://stavsjo.se/Stavsjö samftillighetslorening

$17. Mötet avslutas
Ordforande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Calle Holmlund

fokollet justeras

Mauritz Wihlsjö


