
Protokoll fört vid Emtnäs-Fredöns samfällighetsförenings årsstämma 2OZO-O1-OT

L. Till ordförande för stämman valdes Lars Annerfors.

2. Till sekreterare för stämman valdes Gun Johansson.

3. 3. Tilljusterare valdes Eva Olsson och Anders Olv6n.

4. Dagordningen godkändes.

5' Föreningsstämman ansågs behörigt utlyst. Alla medlemmar som inte har registrerad e-
postadress blev kallade per brev.

6. Årsberättelsen samt revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

8. lnga motioner från medlemmarna eller framställningar från styrelsen har mottagits.

I' Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning är oförändrat från föregående år och utgår

enligt följande:

Ordförande 3700 kr

Kassör 4100 kr

Ledamot 950 kr

Revisor 9S0 kr

I ersättningen ingår arvode för bevistat möte.

i-0. Styrelsens förslag till utgifu- och inkomststat sämt debiteringslängd presenterades och

fastställdes av stämman.

11. Till ordinarie ledamöter omvaldes Torbjörn Berg och Håkan Eriksson bägge för 2 år samt Jan
Blomqvist för 1 år.

12. Till suppleant för 2 är omvaldes Gun Johansson.

13. Till revisorer för 1 år omvaldes Lars-Eric Granqvist och Mats wid6n.

14. Till revisorssuppleanter för 1 år omvaldes Eva olsson och Jan schwartz.

15. Till valberedning för 1 år omvaldes Anders olv6n och Bo carlson.

16. Styrelsen har uppmärksammats på en sten som jäser upp ur vägbananen utanför fastigheten

Fredövägen 4 och som kan orsaka skador på exempelvis en snöplog. Jan Blomqvist förklarar att
det kan åtgärdas först när all tjäle gått ur marken. Grässvål på Fredövägen ska skäras bort och

materialet kommer att användas för att förstärka vid sopcontainern.

17. Stämmoprotokollet kommer att håtlas tillgängligt hos Jan Blomqvist Nicolai-Eriksdal, sättas upp

å Mosstorps och Fredöns anslagstävlor samt läggas upp på hemsidan yvww.fredon.se under

fl iken Väga r/Stämmodokument

L8. ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras

ä* %r-o iX,*ln7(':

Sekreterare 3100 kr

Tillsynsman 5600 kr

Suppleant 750 kr

Valberedning 700 kr

Vid protokollet

Eva Olsson Anders Olv6n


