PROTOKOLL
fört vid årsstämman den 24 november 2016 kl 19:30, i Klubbis, Skyttorp
Deltagarförteckning,

se

bilaga samt Lars Göransson (tillfrågad extern mötesordfärande)

till

$1.

Lars Göransson, valdes

S2.

Patric Sandberg Helenius valdes

$3. Till justerare

ordftirande på stämman.

till

sekreterare på stämman.

av stämmoprotokollet valdes Susanne Andersson och Irma Karlsson.

S4.

Det konstaterades att kallelse till ståimman skickats med post samt utskick till samtliga
andelsägare samt anslagen på fÌireningens hemsida torsdagen den 10 november 2016,
varvid stämman blivit behörigen sammankallad.

$5.

Framlades verksamhetsberättelse für verksamhetsåret 201512016 samt årsredovisning
lor 20151201ó, jämte revisorernas berättelse, Bilaga l.
Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
Beslutades att av årets resultat och det balanserade resultatet om 297 596 kr fonderas
50 000 kr och 529 009 kr balanseras i ny räkning.

$6.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet für verksamhetsåret201512016.

S7.

Inget framställdes

S8.

Ersättning till styrelsen och revisorerna, som fìiregående år med justering frir arvodet
revisionsarbetet.
Mötesarvode utgår

Sekreterare
Ordfiirande
Vägfogde

till kallad ledamot vid styrelsemöten med 200 krltimme

Revisionsarvode

$9.

Styrelsens fürslag

375 kr/protokoll
6 000 kr
14 000 kr
1 500 kr, ordinarie som genomfiir revisionen, samt 200 krltimme
for deltagande på styrelsemöten som revisor kallats till

till utgifts- och inkomststat samt debiteringslåingd

2

Stämman beslutar att anta styrelsens fìirslag, BilagaT samt beslutar att fastställa
debiteringslängden, Bi!øæÉsamt att avgiften ska erläggas senast den 3l december

2016.

$10. Val av styrelse

fiir

3

Ordfi)rande
Patric Sandberg Helenius

Tensta-Åsby

Ordinarie
Valfrid Jarl
Ingvar Bräck
Jens Holmström
Owe Eriksson

Skyttorp 1:4
Tensta-Åsby 4:53
Tensta-Ä.sby 30:16
Tensta-.Ä.sby 4:66

Omval,2 âtr
Kvarstår, I år
Omval,2 âr
Kvarstår, I år

Suppleanter
Sofia Sjödin
Johan Söderström
Patrik Carlsson

Tensta-Á.sby 30:19
Tensta-Åsby l8:30
Tensta-Åsby 26:7

Omval
Omval
Omval

Tensta-,4.sby 3:41
Tensta-,A,sby 18:5

Omval, I år
Nyval, I år

Tensta-,4.sby 2:38

Omval, 1 år, sammankallande
Nyval, I år

l:42

Fyllnadsval, 1 år

i I år
I år
I år

$11. Revisorer
Ordinarie
Susanne Andersson
Maria Lund

Suppleanter
Vakant

$12. Valberedning
Helena Martinsson
Hfüan Lund

Tensta-Åsby l8:5

S13. Owigt
Fråga om rätta till felaktig utformning av stadgarna diskuterades av stämman. Beslutas
att styrelsen ska, om möjligt,rättatill skrivfelet i stadgarna.
Ståimman diskuterade ett mer permanent staket vid fotbollsplanen i anslutning till
Vikstavägen och Sk¡tbacksvägen. Styrelsen meddelade att man kommer alttilta
närmare på frågan.

$14. St¿immoprotokollet finns tillgängligt

på hemsidan, www.skftorpsvasforening.se, samt
samhällets anslagstavlor från och med den 8 december 2016. Medlem som önskar fÌi
protokollet utskickat meddelar styrelsen så ombesörjes detta.

Ordfüranden tackar och överlåimnar

till nya

Patric avslutar mötet.

Vid tangentbordet

Patric Sandberg H
Tensta-Åsby l:42

Lars Göransson
extern ordftirande

Justerare

Irma Karlsson

by 3:41

Tensta-,4.sby

l8:19

