
I Protokoll från ordinarie årsstämma i Fredöns samfällighetsförening GA:2 & GA:3

Tid och plats: Söndagen den 7 juni 2015 kl 10.00 på Ängen, Fredön

1. St?immans öppnande.
Stiimman ft)rklaras öppnad.

2. Fastställande av röstlängder.
Rö stltingder fastställs.

3. Godkiinnande av dagordning.
Stämman godkåinner dagordningen.

4. Val av ordftirande ftir stämman.
Till ordftirande ftir ståimman väljs Lena Grundelius.

5. Val av sekreterare fiir stämman
Till sekreterare väljs Anders Klarström.

6. Val av två justerare tillika rösträknare.
Till justerare tillika rösträknare väljs Anton Manhem och Magnus Nilsson.

7. Fråga om ståimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Fastställs att stämman utlysts enligt stadgarna.

8. Framläggande av styrelsens årsbokslut samt ekonomisk redogörelse ft)r år 2014.
Ordftiranden redogör ftir årets arbeten och insatser. Årsredovisningen fick beröm.
Fastställdes enligt utskickade ftirslag.

9. Revisorernas berättelse.
Eva Olsson redogör ftir revisionsberättelsen och ståimman beslutar att godkänna
revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansriikning.
Resultat- och balansräkningen fastställs.

I 1. Ansvarsfrihet ftir styrelsen .

Styrelsen bevilj as ansvarsfrihet.

12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
- Förslag från styrelsen att ta ut en påminnelseavgift på 500 kr, 30 dgr efter ft)rfallodagen
på avgifter/fakturor till samftilligheten. Ståimman beslutar enligt styrelsens ftirslag.
- Förslag från styrelsen att göra en schablondebitering av vattenftirbrukning när mätvärde

saknas pga felaktig hantering av vattenmätaren. Debiteras med genomsnittlig ftirbrukning
fiir permanent-/fritidsboende plus 1000 kr som avgift. Stämman beslutar enligt styrelsens
ftirslag.

13. Ersättning till nya styrelsen, revisorerna och valberedning.
Bo Carlson redogör ft)r ft)rslag till fast ersättning som bygger på fastställt basbelopp som i
är ix 44500:- . Det är 5 ordinarie ledamöter och2 suppleanter.
Styrelsen inklusive den ekonomiska ft)rvaltningen erhåller 1,5 gånger basbeloppet vilket
blir 66750:- år 2015.Varje ledamot och suppleant ersätts med 580:- ftir bevistat
styrelsemöte. Revisorerna erhåller vardera 2500:- och revisorssuppleant 850:- samt
valberedning 1400:- vardera.
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Stämman beslutar enligt ftirslaget..

Förslag att inte ta ut den beslutade årsavgiften 2015 ftir GA:2.

Stiimman beslutar enligt forslaget.

Förslag till utgifts- och inkomststat GA:2 och GA:3 ftrr 2016 samt debiteringsl2ingder.

Besluåm utgifts- och inkomststater enligt ftirslag, samt debiteringslåingder framlades.

Följande medlemsavgifter for GA:2 att betalas senast 2016-08-30

94 fastigheter 2100 kr och 3 fastigheter 1050 kr.

Följande medlemsavgifter fiir GA:3 att betalas senast 2016-02-28

90 iastigheter 1800 kr samt 20 åretruntboende 600 kr extra. Medlemmarna uppmanas att

kontrolGra att inbetalning sker till rätt konto av de två som ftireningen innehar.

Beslut om avsättning till underhålls- och fornyelsefond rörande gemensamt VA-system

GA.2 enligt 12§ i stadgarna.

Stiimman beslutar om ävsättning enligt 12§ i stadgarna, med 100 kr per fastighet.

Val av styrelse, styrelseordftirande och suppleanter

Bo Carlsän redogår for valberedningens forslag och stämmanfattar beslut enligt foljande:

Ordinarie ledamöter:
Lena Grundelius

Christina Morander
Lars Annerfors
Kalle Johnson
Lars Hallberg

Styrelsesuppleanter:
Christer Sävensjö
Ove Andersson

Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Bo Carlson redogör att nedanstående iir valda t o m 2016:

Eva Olsson, revisor
Ove Olsson, aukt revisor
Bo Carlson revisorssuppleant

Val av valberedning
Stämman beslutar ftilj ande:

Gun Johansson, 1 ar, (sammankallande)

Margareta Norrman, I år.

Lars Strömberg, 1 år.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor från medlemmarna.

Meddelande av plats dåir stiimmoprotokollet hålles tillgängligt.
protokollet distribueras via mail till samtliga fastighetsägare samt anslås på anslagstavlan.

Ordftiranden tackar de närvarande for mötet.

Stiimmans avslutande.

Ståimman forklaras avslutad.
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Ledamot
Ordftirande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

20t6
Omval 1år
2016
Omval2 år
2016
Nyval2 år

20t6
Omval2är
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Lens Grundelius
Ordftirande

l"r/"/2q"
Anton Manhem
Justerare

Anders Klarström
Sekreterare
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