PROTOKOLL
fürt vid årsstämman den 26 oktober 2015 kl 19:30, i Klubbis, Skyttorp
Deltagarftirteckning,

se

bilaga samt Lars Göransson (tillfrågad extern mötesordftirande)

till

$1.

Lars Göransson, valdes

$2.

Susanne Andersson valdes

$3. Till justerare

ordforande på stämman.

till

sekreterare på stämman.

av stämmoprotokollet valdes Barbro Bräck och Saga Eriksson.

$4. Det konstaterades att kallelse till stämman skickats med post samt utskick till samtliga
andelsägare lördagen den 10 oktober 2075, varvid stämman

blivit behörigen

sammankallad.

$5. Framlades verksamhetsberättelse for verksamhetsåret 2Ol4l20I5 samt årsredovisning
for 201412015, jämte revisorernas berättelse, Bilaga

1.

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
Beslutades att av årets resultat och det balanserade resultatet om 28I 413 kr fonderas
50 000 kr i enlighet med stadgarna och231 413 kr balanseras i ny räkning.

$6.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201412015

S7. Framställningar från styrelsen eller andelsägare
Styrelsen - stadgedndring
Stämman godkänner styrelsens florslag, Bllaga2, med floljande justeringar:

till

samtliga andelsägare, anslås på anslagstavlor och på
hemsidan samt att eventuella bilagor finns tillgängliga hos utsedd person"
$14 "Kallelse delas utþostas

$20 Ändras tillbaka

till

2 veckor då 3 veckor är lagstridigt.

Medlem - motion
Stämman avslår motionen och bifaller styrelsens ftirslag.

$8. Ersättning till styrelsen och revisorerna, som ftiregående år
till kallad ledamot vid styrelsemöten

med 200 krltimme
375 krlprotokoll
6 000 kr
14 000 kr
Revisionsarvode 1 000 kr/ ordinarie som genomfür revisionen
Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Mötesarvode utgår

Sekreterare
Ordforande
Vägfogde
S9.

Stämman beslutar att anta styrelsens fÌirslag, Bilaga 3, samt beslutar att fastställa
debiteringslängden, Bilaga 4.

$10. Val av styrelse
Ordþrande
Patric Sandberg Helenius

Tensta-,4.sby

l:42

Fyllnadsval, 1 år

Ordinarie
Irma Karlsson
Ingvar Bräck
Jens Holmström
Owe Eriksson

Tensta-Åsby 18:19
Tensta-,4.sby 4:53
Tensta-^Â.sby 30:16
Tensta-,A.sby 4:66

Kvarstår, I år
Omval,2 är
Fyllnadsval,l år

Suppleanter
Sofia Sjödin
Johan Söderström
Patrik Carlsson
Claes Nilsson

Tensta-.Ä.sby 30:19
Tensta-,4.sby 18:30

Tensta-Åsby 267
Skyttorp 8:1

Nyval,2 år

i 1 år
Nyval I år
Nyval I år
Omval

Nyval

1 år

$11. Revisorer
Ordinarie
Susanne Andersson
Margareta Johansson

Suppleanter
Miika Weckström

Tensta-,A.sby 3:41

Tensta-Åsby 6:7

Tensta-,A,sby

4:51

Omval, 1 år
Omval, I år

Omval,

I

år

Omval,
Omval,

I
I

år, sammankallande
år

$12. Valberedning
Helena Martinsson
Kent Johansson

Tensta-Åsby 2:38
Tensta-Åsby 4:74

$13. Övrigt
Fråga om asfalteringen på Moränvägen - styrelsen informerar om att Moränvägen är
provisorisktlagad infiir vintern. Dialog med berörda parter kommer att inledas i
samband med den kommande fiberdragningen.

Diskussion om all ftirvuxen sly i samhället.

$14. Stämmoprotokollet finns tillgåingligt

på hemsidan, www.sk]¡ttorpsvagforening.se, samt

samhällets anslagstavlor från och med den 9 november. Medlem som önskar få
protokollet utskickat meddelar styrelsen så ombesörjes detta.
Ordftiranden tackar och överlåimnar

till nya ordfüranden. Patric avslutar mötet.

V

Göransson
4

extern ordforande

Justerare

Justerare

Barbro Bräck. l(ovlr "r'rTensta-Ä.sby 18:22

Saga Eriksson

Ø*/*Ø.2¿/-fu/14ø

Tensta-Åsby 4:66

