
Protokoll fnån ordinarie årsstämma i Fredöns Samfiillighetsftirening Ga:2 & Ga:3

Tid och plats: Söndagen den 5 juni 2016 kl10:00 på Ången, Fredön

1. Stiimmans öppnande.

Stiimman ftirklaras öppnad"

2. Faststiillande avröstlåingder.
Röstltingder faststiills.

3. Godkiinnande av dagordning.
Stiimman godkiinner dagordningen

4. Val av ordftirande ftirstiimman-
Till ordfiirande ftir stiimman väljs Jan Schwartz.

5. Val av selarcterare for stiimman-
Till sekreterare viiljs Lars tlallberg.

6. Valavtvåjusteraretillikar«istiiknare.
Till justerare tillika röstråiknare viiljs Jan Lundmark och Gtn Johansson.

7. Fråga om stitururuill blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Fastställs att stiimman utlysts enhE

8. Framlåiggande av styrelsens årsbokslut samt ekonomisk redogörelse ftrr ar 2015.
Christina Morander redogforde ftir bokslutet Årsbokslutet godkiindes enligt utskickat
ftirslag.

9. Revisoremas beriitfelse.
Eva och Ove Olsson ftiredrog revisionsberäffelsen ochrevisionsberättelsen lades till
handlingama

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansrtikning.
Resultat- och balansråikningen fastsUills.

11. Ansvarsfrihet fiir styrelsen.
Styrelsen bevilj as ansvarsfr ihet.

12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
- Inga motioner från medlemmama

- Styrelsen har l?imnat fiirslag päattbilda en arbetsgrupp ftir att arbeta fram en
brygpolicy. Stiimman bifrll detta ftirslag och till arbetsgrupp valdes:

- Torbjöm Berg (sammankallande)
- Thomas Hörnfeldt
- Bo Carlson
- Magnus Nilsson

- Styrelsen vill ha fiirslag på alternativa anviindningsområden ftir de två pumphusen
altemativt att dessa rivs. Stiimman beslutade efter omröstring att behålla pumphusen.
Båda husen skall rensas invåindigt på gammal utrustring ftir att kunna anv?indas ftir
ftirvaring av utrustring. Dessutom skall taket på pumphuset vid Fredövägen renoveras.
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13. Ersättning till nya styrelsen, revisorerna och valberedning.
I styrelsen ingår 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen inklusive den
ekonomiska ftirvaltringen erhåller enhgt tidigare stiimmobeslut 1,5 gånger basbeloppet
vilket blir 66450:- ftir år 2016.
Varje ledamot och suppleant ersatts med 580:- fiir bevistat styrelsemöte.
Revisorema erhåller vardera 2500:- och revisorssuppleant 850:- samt valberedning 1400:-
vardera.

Stiimrnan beslutar enligt ftirslaget..

Förslag til utgifts- och inkomststat GA:2 och GA:3 for 2017 samt debiteringsliingder.
Christina Morander ftirtydligade att i ftirslaget har tillkommit en oarulonserad höjning
fån Kommunen avseende en ny grundavgift pä34 000 kr ftir hiimtring och tömning.
Vidare så har styrelsen tagit höjd ftir oftirutsedda htindelser t.ex. kostnader i sarnband
med stormfiillning.

Beslut omutgifls- och inkomststater entigt ftrrslag, samt debiteringslåingder framlades.
Följande medlemsavgifter ftir GA:2 att betalas senast 2017-08-30 94 fastigheter
2100 kr och 3 fastigheter 10501«.

Följande medlemsavgifter fiir GA:3 att betalas senast 2017-02-28
90 fastigfreter 3000 kr samt 15 aretruntboende 1000 l<r extra Medlemmama uppmanas aff

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

Beslut om avsäthring till urderhålls- och ftimyelsefond rörande gemensamt VA-system GA:2 enligt
12§ i stadgama.

Ståimman beslutar om avsättning enligt 12§ i stadgarn4 med 100 kr per fastighet.

Val av styrelsg styrelseordftirande och suppleanter
Margareta Norrman redogör for valberedningens ftirslag och stiimman fattar beslut enligt
ftilj ande: Ordinarie ledamöter:

t4.

15.

t6.

knaCrrundelius Ledamot
Ordftirande

ChristinaMorander kdamot
I-arsAnnsfors kdamot
KalleJohnson Ledamot
I-ars tla[berg l-edamot

Styrelsesuppleanter:
TorbjömBeqg
Ove Andersson

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Stiimman beslutm ftilj ande :

EvaOlsson revisor
OveOlsson
BoC-mlson

aulaRwisor
rwismsstpplerrt

Omval2 år
Omval 1år
Omval 2 ar
Valdtom 2017
Omval2 år
Valdtom20lT

Nb'val2 år

Valdtom2017

Omval l fo
Omval l fo
Omval l fo

Omval l fo
I.{yval 1år

Omval l fo

18. Val av valberedning
Stiimman beslutar ftilj ande:
I\4rgaetaNorrman Samrnmkallande
AntonI\{rrhem
I-ils Sttimberg

q,{



19. Öwiga frågor.
lnformation från Lena Grundelius:
- VA-anläggning skall garantibesiktas i slutet av augusti. Föreningen har haft en stor

differens i vattenavliisningen och eventuellt skall en provuryckning göras i sanrband

med besikuringen ftir att utöna orsaken.

- I början av september skall den fradlösavattenavltisningen göras och

fastighetsägarna påmindes om att inte ta bort sina vattenmätare innan dess.

- Medlemmama uppmanades att registera sig med kontaktuppgifter på hemsidan så

att medlemmar snabbt kan nas vid behov.

- 2015 togs vattenprover runt Fredön och dessa visade godkiinda viirden. Samma

provtagning skall göras i år.

- Lena informerade om sina kontakter med flyktingftirläggningen på Emtfis
angående allemansrätt mm.

- Ove Andersson iir ny maskinskötare efter Jan Levdn.

Strimman ut§ckte sin uppskatffring ftir de informationsbrev som skickats under
aret.

Strimman diskuterade problemet med fortköming inom området. Manga ftirsök har

tidigare gjort med farthinder mm, men har varit resultatlösa. Fastighetsåigare

uppmams att påpeka lor besökande och hantverkare om hastighetsgråinsema.

Gun Johansson efterlyser gamla fotografier och berättelser från Fredön att lägga ut
på hemsidan. Skicka materialet till styrelsen.

Det framkom önskemål om att taditionellt midsommarfirande skall hållas på iingen.
Några medlemmar erbjöd sig att ombesörja detta. Alla åir vtilkomna att hjdlpa till
och deltaga i firandet.

HenrikNordens§öld fiireslog att det vid ståiddagama avsätts en stirskild grupp ftrr
khppning och resning av vass och sly av den gemensamma standen. Strimman
beslutade att göra så.

Vidare diskuterades breddning av standen, vassklippning, ny sand, markdukmm.
Men inget beslut i den fragan.
Dock beslutades att hundftirbudss§lten skall flyttas niirmare stranden ftir att
uppmiirksammas bättre.

20. Meddelande av plats &ir sfiimmoprotokollet hålles tillgiingligt.
Protokollet distribueras via mail till samtliga fastighetsägare samt anslås på
anslagstavlan och på hemsidan.

21. Ordftiranden tackar de niirvarande for mötet och stiimman fiirklaras avslutad.
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