
Protokollfrån ordinarie årsstämma i Fredöns Samfällighetsförening Ga:2 & Ga:3 &

Tid och plats: §öndagen den 4 juni 2017 kI 10:00 på Ängen, Fredön

1. St immansöppnande.
Starnman ftrrklaras öpprnd.

2. Fashtiillandeavröstllingder.
Röstlåingder fastsfiills.

3. Godkännandeavdagordning.
Stimman godkZinner

4. Valavordfiirandefiirstiimrnan.
Till ordfiirande ftir stiimnum väljs Jan Schwartz.

5. Val av sekrcterareforstiimman.
Till sel«eterare välis Lars Hallberg.

6. VaI avtvå justeraretillika röstråil«rare"
Till justerare tillika röstoiiknare vii.lf s Anders K1arsköm och och Jan Sköld

7 . Fråga om stämman blivitistadgeenlig ondningut§st
Fastställs att ståimman utlysts enligt stadgama.
Lena informerade om att till niista ås stiimma kommer inte dokumenten att
distoibueras via mail, utan kommer i stiillet att publiceras på hernsidan.

I . Framlåiggande av styrrlsens årsbokslut samt ekonoqlisk redogörelse fiir år 2016.
kna Gnrndelius redogjorde for årets arbete,lr och insafiser:

- Garantibesiktring av VA-anliiggniqgen.
- Besilcning av servisei.
- Vatenprover i Fredöviken
-Arbetetmedstorm*illdattid 'r

-Arbetet med att hith orsaken till de stora vattendiffe,renserna.

Avsl«ivningama fttuklarades vara på 50 år och med 2Yo ärhgen

Årsbotstutet godkiindes enhgt utskickat fiirslag.

9. Revisoretuas berättelse.
Ove Olsson redogiorde ftirrevisionsberiittelsen och stiimman beslutar att godkåirura
revisionsberättelsen.

10. Beslut om fashtiillande av resultat- och balansriihing.
Resultat- och balansriikningen fastst?illdes.

11. Ansvarsfrihet fiir styrelsen .

Styrelsen bevil$ as ansvarsfr ihet.
. r']

12. Framställningar från sfirrelsen eller motioner från medlemmarna. '.W
- Inga motioner från medlemmama Nlt dY
På 2015 år ståimma beslutades attbilda en arbetsgrupp ftir att aöeta &am enbryggtrrolicy. \W
Torbjöm Berg ftiredrog denna. Principema iir klara men lite arbete återstår.
Policyn kommer att bestå av 5 delar:



- Inledning i
- Stands§dd och alleman$titt
- Inventering
- Förslag till policy
- Förslag till åtgåirder.

Policyn skall läggas ut på hemsidan ftir eventuella ylterligare synpunkter. Policyn skall
sedan också stiimmas av medKommunen ochl2insstyrelsen avseende anmälan av
vattenverksamhet innan styrelsen tar beslut på policyn.

13. Ersättning till nya styrelsen, revisorerna och valberedning.
I styrelsen ingfu 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen inklusive den
ekonomiska ftirvaltringen erhåller enligt tidigare stiimmobeslut 1,5 gånger prisbasbeloppet
vilket blir 67 200:- ftir är 2017.
Varje ledamot och suppleant ersatts med 580:- ftir bevistat styrelsemöte.
Revisorema erhåller vardera 2500:- och revisorssuppleant 850:- samt valberedning
1400:- vardera.

Stiimman beslutar enligt ftirslaget..

14. Förslag till utgifts- och inkomststat GA:2 och GA:3 fiir 2018 samt debiteringsliingder.
Christina Morander meddelade att betalningsdatum ftr Ga:Zhar iindrats till sista maj
2018.
Christina meddelade också attNyköpings Kommun fr.o.m. i januari ZAfi har höjt VA-
taxanmed 10oÅ.

Beslut om utgifts- och inkomststater enligt fiirslag samt debiteringskingder framlades.
Följande medlemsavgifter ftir GA:2 att betalas sånast 2018-05-30. 94 fastigheter
2300 kr och 3 fastigheter I 150 kr.

Fö§aude medlemsavgifter fiir GA:3 att betalas senast 2018-02-28
90 fastigheter 33001« samt 17 fuetruutboende 1100 k exta. ."

Medlemmama uppmanas att konhollera att inbetalning sker till rätt konto av de två som
föreningen innehar.

15. Beslut om avsättning till underhåIls- och fiirnyelsefond rörande gemensamt VA-qystem
GA:2 enligt 12§ i stadgarna.

Stiimman beslutar om avsäthring enligt 12§ i stadgama, med 100 kr per fastighet.

16. Val av s§relse, styrelseordfiirande och suppleanter
MargaretaNorrmanredogörforvalberedningens ftirslag och stiimman ättarbeslut enligt
ftiljande:

Ordinarie ledamöter:

I*rsAnnedors Ledamot
Iars Hallberg Ledamot
TorbjömBerg kdamot

Suppleanter:

Ove Andersson Suppleant
LenaGustavsson Suppleant

Redan valda ftirra året på 2 är:
LernGmndelius Ledamot

Omval2 år
Omval2tir
Fyllnadwal I fu

Omval2 år
Fyllnadsval l år

2018

{{r
,w

Uf
f,<



-

KalleJohnson Ledamot 2018

Styrelseordftirande:
Lena Grundelius Ordftirande 2018

L7. Val av revisorer och revisorrsuppleanter.
Margareta Norrman redogör for valberedningens fiirslag och stiimman fattar
beslut enligt folj ande :

Inga-Lill Pedersen Ordinarie

§ellAndersson Ordinarie
Bo Carlson Suppleant

18. Val avvalberedning

Antonl{anhem
I"arc Störnberg

19. Gnigafrågor.

Stamman beslutar fiiljande:
lvlargmetaNorrman Sammankallande Omvall år

Nyval l år
Nyval l år
Ornval l år

Omvall fo
Omval l år

Lena Grundelius tackade av fiiljande personer fiir lång och togen tjiinst ftir
Fredöns samfiillighet.
- ChristinaMorander - Kassör
- Eva Ohlsson - Revisor
- gveOhlsson - Revisor
- GunJohansson - Hemsidan. r

ktformation firan Lena Gnmdelius:
- Arbeta med badstanden har pågatt rmder fuet. Efter godktinnande från
Iänsstyrelsen hm kraftiga gurnmimattu lagts ut och sedarr tiickts med sand. Tanken
iir att efter hand bredda skanden davi ftlrhoppningsvis kan få fler gummimattor
nästa år.

- Medlernmarna uppmanades att regiskera sig med kontaktuppgifterpåhemsidan så
att medlemmar snabbt kan nås vid behov.

- Det framkom önskemä om attkaditionelltmidsommarfirande även i år skall
hållas på åingen. Några medlemmar erbjöd sig att ombesiirja detta. Alla ilr viilkomna
att [iäIpa till och deltaga i firandet som startiar kl 10 med lövning av m{stången.

- Det har ftirekommit camping med bil samt sjösäthring av båt på badstranden. Detta
iir inte tillåtet. Tidigare har det firnnits en kedja som har ftirhindrat nerfart. Nu fu det
några stO,ne stenar som §kall hindra detta. Niir arbetet med skanden åir klart skall
stenas flyttås ihop så att enbart griisklipparen kan passera.

- Det harftirsvunnit 2 st fiskenät ute på udden. Hiindelsen iir polisanruild och 
"f/ Ifiireningen uppmanff de boencle att vara observanta på obehöriga { \ ,,,_4t
. -r//(-/"{

- Det kom påpekanden om att nuga har ffitt utebliven tidning och i de flesta fall sen
leverans. Vi samtal med tidningsdistoibutionen så beror detta till vissa delar av att
namn iir oläsliga på lådoma. Sedan så har det varit nya tidningsutdelare och
dessutom har distuibutionsområdet utvidgats.



21.

- T obias Bitsson frreslog ått ffrenirrgen slnrlh sopoortera i olika kårl..
.Styr§l&n hr upp denna frågB @ det komrnanib s§netsornötet

- Bo Cartssonifiågasatte godldmran& aveony brygga i Fredöviken och päpekade
vikten av anmälantill Länsstyrelse,nvid arbete i vatten-
Styretson tm rry ilenna fråga på kommar& styrelsmöte.

Meddelspde av plats där stämmoprotokolhthä[§ tlllgärrg&t
Protokollet anslås pä anslagstavlan och publiceras på hemsidan.

Avslut
Ordftiranden tackat de rårvarande for mötet oah stämman ftirklaras

Sekreterare
I

Anders Klarsh6rn

Leua Gruadotius

Ordfbrande

W
,ff t*sköld


