Farsta Slottsviks Samfällighetsförening
Protokoll från föreningsstämman 2018-03-20
Val av ordförande vid stämman
Till mötesordförande valdes Bertil Dahl
Ordförande hälsade stämman välkommen.
2. Val av sekreterare vid stämman
Till mötessekreterare valdes Birgit Vogel.
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Ulf Svensson och Ewa Licznerski valdes att justera protokollet.
4. Frågan om stämman är behörig utlyst
a) Rättelse av handlingar inför stämman.
Utgifts/inkomststat står att den avser 2017, ska vara 2018.
På grund av förbiseende så upptar kallelsen pkt 9 bara val av suppleant, korrekt är att val ska ske
av ordförande, 1 ordinarie ledamot samt 2 suppleanter.
På baksida kallelse nämns att det finns 4 motioner att läsa på hemsidan, korrekt lydelse finns i
framsida kallelse, inga motioner finns inlämnade enligt pkt 7,
I kallelsen saknas punkt om godkännande av arvode för styrelse, dessa är oförändrade och finns
med i utgifts/inkomststat.
Ordföranden noterade att kallelse delats ut i tid enligt stadgar.
b) Efter dessa korrigeringar så beslöt deltagarna att stämma var utlyst i behörig ordning.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsredovisningen för 2017 hade inför stämman publicerats via samfällighetens hemsida
samt fanns tillgänglig vid stämman. Årsredovisningen framlades för stämman av Klas Eldebrandt.
Noterades att i not 4 så ser kostnader för vinterväghållning inte korrekta ut, beror på
periodisering mellan 2016-2017.
Noterades i not 12 att ”kostnad för vatten okt-dec” egentligen ska avse kostnad för el.
Frågor ställdes om not 12, beräknad kostnad för arvoden, vilken troligen innehåller ett
periodiseringsfel 2016-2017.
Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordföranden Bertil Dahl.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit under 2017.
8. Beslut gällande styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för GA:11 Vägar, GA:12
Naturmark, GA:13 Dagvatten, GA:14 Medieanläggning, samt debiteringslängd.
Status för inkomster och utgifter redogjordes. Budgeten för 2017 godkändes.
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9. Val av ordförande, styrelseledamot, och två suppleanter
Klas Eldebrandt omvaldes till ordförande för 2 år . Margareta Ljung Westerberg omvaldes till
styrelseledamot för 2 år.
Gunnar Lind omvaldes till suppleant för 1 år och Bertil Dahl valdes till suppleant för 1 år. Övriga
ledamöter, Doris Cervall, Anders Nyström och Birgit Vogel är sedan tidigare valda för ytterligare 1 år.
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Lars Rehn, omvaldes till ordinarie revisor för 1 år. Irene Wide valdes till ordinarie revisor för 1 år.
Per Wahlström valdes till revisorssuppleant för 1 år.
11. Val av skötselansvarig till Oxstallet
Frågan fortfarande obesvarad. Styrelsen fortsätter med arbetet. Gäller även frågan om
nyckelhantering.
12. Fråga om val av valberedning
Bertil Dahl, Eva Sonntag och Moa Christensen valdes till valberedningen. Bertil Dahl är
sammankallande.
13. Övriga frågor
Inför nästa årsstämma föreslogs att skicka kallelsen elektroniskt till respektive ordförande i varje
förening som i sin tur delar ut kallelsen i pappersform till sina medlemmar.
Ny upphandling kommer att ske av vinterväghållning inför nästa säsong.
Gunnar Lindh redogjorde för problemet med lakvatten och föroreningar inom vårt område.
Informerades om kommunens planer på att upphöra med skötseln av Odelbergs väg (bussgatan)
efter vintersäsongen.
14. Meddelande av plats där stämmoprotokoll är tillgängligt
Protokoll från stämman publiceras på föreningens hemsida (www.farstaslottsvik.nu) senast
den 3 april 2018. Originalet förvaras hos Klas Eldebrandt, ordförande. Kopia hos
styrelsens sekreterare.
15. Avtackning avgående ledamöter
Avgående suppleant avtackades.
16. Mötets avslutande
Mötesordförande Bertil Dahl tackade deltagarna och förklarade föreningsstämman
avslutad.
Vid protokollet:

Birgit Vogel, sekreterare
Justeras

Bertil Dahl

Ulf Svensson

Ewa Licznerski
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