Protokoll fört vid ordinarie stämma 2015-03-19
Grimsta samfällighet, Liljevägen.

§1

Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande valdes Stefan Morin (24).

§2

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Björn Lindquist (63).

§3

Val av två justeringsmän och rösträknare

Till justerings män och rösträknare valdes Anders Sten (74), Gunnar Eriksson (108).

§ 4a Godkännande av dagordning och röstlängd
Dagordning och röstlängd godkändes.

§ 4b Anmälan av övriga frågor
Övriga frågor enligt nedan.

§5

Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst

Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse föredras

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av ordföranden, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7a Kassörens föredragning av balans och resultaträkning
Föredrogs av kassören och godkändes.

§ 7b Revisorernas berättelse föredras
Föredrogs av revisorn och lades till handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§9

Framställningar från styrelsen motioner från medlemmarna

Styrelsens framställan om analys av samfällighetens rör diskuterades. Ragn Sells representant hade innan
mötet presentarat förslaget och svarat på frågor. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framställan.
Inga motioner inkomna.

§ 10 Ersättning till styrelsen, revisorerna och andra funktionärer
Förslag till arvoden redovisades.
Godkändes av stämman. Förslaget bilagt till protokollet.
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§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Förslag tillutgifts- och inkomststat redovisades av kassören. Bilagt. Förslaget godkändes av stämman.
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§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant
Till ordinarie revisorer för 1 år omvaldes Mimmi Gustavsson (110) och Monica Jacobsson Sten (74).
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Christina Adolfsson (91).

§ 14 Fråga om val av valberedning
Gunnar Wikfeldt (76, sammankallande) och Markus Johansson (77) valdes på 1 år.

§ 15 Övriga frågor
Parkering, sopning och snöröjning
Christer Sjöman (80) vädjar att man inte parkerar i backen för att underlätta för snöröjning och
sopning samt för att förbättra trafiksäkerheten.
Förslag att bjuda in kommunen till nästa möte för att diskutera parkering.
Ordföranden meddelar att detta inte är en fråga för styrelsen.
Städdag
Förslag att ha städdagar på lördagar istället för söndagar. Detta testas under 2015.
Tack från samfälligheten
Den avgående ledamoten Eva Falk avtackades med blommor av ordföranden.

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Ordförande:

Björn Lindquist

Stefan Morin

Justeras:

Anders Sten
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Gunnar Eriksson

