Farsta Slottsviks Samfällighetsförening
Protokoll från extra föreningsstämman 2016-08-23
1. Val av ordförande vid stämman
Till mötesordförande valdes Johanna Gagner.
Ordförande hälsade stämman välkommen och deltagarna konstaterade att stämman var utlyst i
behörig ordning.
2. Val av sekreterare vid stämman
Till mötessekreterare valdes Birgit Vogel.
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Maria Fröberg och Karin Brodén valdes att justera protokollet.
4. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
5. Val av ny styrelseordförande i samfälligheten
Klas Eldebrandt valdes till ny ordförande.
6. Beslut om att begära förrättning hos Lantmäteriet avseende Ny trottoar
enligt styrelsens förslag vilket innebär att befintligt vägavsnitt kompletteras med en ny trottoar
och med oförändrade andelstal avseende GA11.
En beräknad kostnad per hushåll finns tillgänglig på Samfällighetens hemsida.
Beslut togs om röstning enligt förslag. Räkning av rösterna görs efter mötets avslutande.
Röstningsresultatet blev enligt följande:
Totalt 136,5 ja-röster och totalt 12 nej-röster
Det fanns 166,5 st andelsröster vid stämman.
Ingen medlem får rösta för mer är 1/5 av totala antalet vid stämma vilket ger 166,5 /5 lika med
33,5.
Därför justeras sid 1 Brf Farstavik 36 andelar, med minus 2,5 vilket ger 33,5 andelar.
Därför justeras sid 4 Slottsträdgården 49 andelar, med minus 15,5 vilket ger 33,5 andelar.
Totalt fanns det 154,5 ja-röster vilket minskas med minus 2,5 och minus 15,5 vilket ska ge totalt
136,5 andelar som röstat ja.
7. Beslut om att samfälligheten skall ta ett banklån för att finansiera trottoarprojektet enligt
styrelsens förslag
Om majoriteten av röstningsresultatet blir ett ja tas beslut enligt styrelsens förslag.
8. Beslut om att höja arvodet för styrelsen inom nästa budget för 2017

Befattning
Ordförande

Nuvarande

Nytt förslag

13 000 kr

23 000 kr

Höjning
77%

1(2)

Ledamot 1

7 000 kr

10 000 kr

43%

Ledamot 2

7 000 kr

10 000 kr

43%

Ledamot 3

7 000 kr

10 000 kr

43%

Ledamot 4

7 000 kr

10 000 kr

43%

Suppleant 1

2 000 kr

3 000 kr

50%

Suppleant 2

2 000 kr

3 000 kr

50%

45 000 kr

69 000 kr

53%

Totalt

Beslutades enligt styrelsens förslag ovan.
9. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att finnas på samfällighetens hemsida
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
Vid protokollet:

Birgit Vogel
styrelseledamot

Johanna Gagner
ordförande

Justeras:

Maria Fröberg

Karin Brodén
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