Protokoll från ordinarie föreningssstämma i
Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Tid: Den 17 april 2004, 14.00-14.45
Plats: Bystugan på Husarö
Närvarande:

Johan Öhman
Åsa Jutell
Jan Blückert
Mats Blückert
Klas Blückert
Lars Öhman (via fullmakt)
Per Anders Gerdin
Margareta Lindholm Gerdin
Eva Ohlsson
Anders Tunström
Elin Brinck
Karl Kander
Arne Ringheim
Eva Gellerstad-Ringheim
Sven-Ivar Öhman
Carl-Henric Andreasson
Marie-Louise Hånell-Andreasson
Birgitta Öhman
Ulf Gabrielsson
Magnus Modin (via fullmakt)
Johan Modin (via fullmakt)
Erik Wickbom
Håkan Ramsin

1§

Öppnande:

2§

Stämmoordförande:

3§

Sekreterare:

4§

Justeringsmän:

Inger Öhman och Karl Kander valdes att
justera stämmoprotokollet.

5§

Styrelsens och revisorernas berättelser

Punkten utgår vid årets stämma, på grund av
att föreningen bildats under innevarande
räkenskapsår.

6§

Ansvarsfrihet
för styrelsen

Håkan Ramsin hälsade samtliga närvarande
välkomna till föreningens första årsstämma.
Till ordförande för stämman valdes
Håkan Ramsin.
Jan Blückert valdes att föra protokollet vid
stämman

Punkten utgår vid årets stämma på grund av
att föreningen bildats under innevarande
räkenskapsår.

7§

Information

8§

Motioner

9§

Extra utdebitering

10§ Ersättning till
styrelsen och
revisorerna
11§ Inkomst- och
utgifts-stat

Styrelsen informerade om den verksamhet
som bedrivits sedan föreningen bildades den 15
januari.
• Tre protokollförda styrelsemöten har
hållits.
• Registrerering av föreningen i SFR klar 1
mars.
• Öppnande av konto.
• Uppstart av planering av anläggning
GA:2 vid ett möte dit samtliga deltagare
kallats, samt val av arbetsgrupp.
• Planering GA:1 påbörjad
• Hemsida för föreningen på Internet.
Inga motioner att behandla på årets stämma
har inkommit.
I kallelsen till årets stämma väckte styrelsen
förslaget om en extra utdebitering à 400 kronor
per andelstal i GA:5, utöver stadgeenlig utdebitering till underhålls- och
förnyelsefonder för resp. GA. Den extra
utdebiteringen avser att täcka kostnader av
engångskaraktär som uppkommit i samband
med starten av föreningen, samt att bilda ett
rimligt grundkapital för föreningens
administration.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.
Styrelsen yrkade att ingen ersättning skulle
utgå, vilket stämman biföll.
Föreningens kassör, Eva Ohlsson,
presenterade förslaget till inkomst- och
utgifts-stat (Bilaga 1). Stämman beslutade
att godkänna styrelsens förslag.

12§ Debiteringslängd

Föreningens kassör, Eva Ohlsson,
presenterade en debiteringslängd (Bilaga 2)
omfattande utdebitering av stadgeenlig
avsättning till underhålls- och förnyelsefonder
för resp. GA, samt beslutad extra utdebitering
(9§).

13§ Val av styrelse

I beaktande av den korta tid som

föreningen existerat, och att ingen
valberedning hunnit utses inför årets stämma,
så föreslog styrelsen att de första omvalen
skjuts till ordinarie stämma i april 2005.
Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.
14§ Val av revisor och
suppleant

Till revisor valdes Kurt Tidhult. Per Anders
Gerdin kvarstår som revisors-suppleant.

15§ Valberedning

Till valberedning valdes Inger Öhman och
Anders Magnusson.

16§ Övriga frågor

Styrelsen informerade om hur ändring av
andelstal, exempelvis när en fastighet
bebyggs, kommer att hanteras och
rapporteras till myndigheterna: I slutet av
varje verksamhetsår kommer en genomgång
göras och alla ändringar under det gångna
året kommer att rapporteras samlat. Fördelen
med en samlad rapportering är att
föreningen sparar pengar. Varje enskilt
ändringstillfälle är belagt med en avgift, som
föreningen får betala.

17§ Plats där stämmoprotokollet hålles
tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer inom 2 veckor
från dagen för stämman att hållas
tillgängligt:
På föreningens hemsida. Meddelande om
att protokollet finns tillgängligt kommer
att skickas ut via e-post.
• Via brev till de medlemmar som ej har
tillgång till epost.
• Undertecknat originalprotokoll förvaras
hos föreningens sekreterare.
•

18§ Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Protokollet justeras:

Jan Blückert

Inger Öhman

Karl Kander

