
Protokoll fört vid Emtnäs-Fredöns samfällighetsförenings årsstämma 2018-03-03

Närvarande: Lars Annerfors, Anders Olv6n, Jan Larsson, Bo Carlson, Börje Fritzberg, Eva

Olsson, Jaan Woojärv, Lars-Eric Granqvist, Gun Johansson, Lena Grundelius, Margareta

Norrman, Eva Woojärv, Jan BlomQvist, Torbjörn Berg och Jan-Eric Carlson

1. Till ordförande för stämman valdes Jan Blomqvist.

2. Till sekreterare för stämman valdes Jan-Eric Carlson.

3. Tilljusterare valdes Lena Grundelius och Eva Olsson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föreningsstämman ansågs behörigt utlyst.

6. Årsberättelsen samt revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

8. Stämman beslutade att ersättning till styrelse och revisorer ska utgå med

oförändrade belopp, bestämda vid stämman 2017.

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringstängd godkändes. Dock

beslutade stämman att utdebiteringen kommande år gradvis ska höjas i avsikt att
bygga upp en fond för vinterväghållning. Kostnaden för denna kommer antagligen att
höjas när nuvarande utförare, Lars Jonsson, inte längre åtar sig arbetet.

10. Till ordförande för ett år, fyllnadsval, valdes Lars Annerfors.

11. Till tillsynsman och ordinarie ledamot i styrelsen för två år valdes Jan Blomqvist.

12. Till kassör för två år valdes Torbjörn Berg.

13. Till ordinarie ledamot för två år valdes Håkan Eriksson.

14. Tlll suppleant för två år valdes Gun Johansson.

15. Till revisorer för ett år valdes Lars -Eric Granqvist och Peter Gustavsson.

16. Till revisorssuppleanter för ett år valdes Eva Olsson och Jan Schwartz.

L7. Till valberedning för ett år valdes Bo Carlson och Anders Olv6n.

18. Övriga frågor: efter tjällossningen ska vägen få ett nytt bärlager utanfor Woojärvs
fastighet. Detta ska först köras tilloch sedan grusas i höst. I samband med detta
arbete ska uppfarten till fastigheten breddas.

Mötesskylten vid nerfarten till Skäret ska ersättas med en parkeringsskylt.

19. Stämmoprotokollet skickas till Fredöns och Mosstorps samfälligheter och hålls

tillgängligt hos Lars Annerfors. Vägsamfällighetens stadgar ska läggas ut på Fredön-

och Mosstorpsamfälligheternas hemsidor. Övriga anslutna till vägsamfälligheten ska

ex vis på nästa faktura upplysas om möjligheten att få information på den öppna

delen av Fredöns hemsida.

20. Ordförande fdrklarade mötet avslutat.
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