
Protokoll

fört vid ordinarie stämma för

Björnboda Samfäl lighetsförening

den 25 april 2020 i Björnboda

Samfällighetsföreni ngs Iekpark

§1 Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Bo Eneholm hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman

öppnad.

§2 Val av ordförande och sekreterare till stämma

Bo Eneholm valdes till stämmans ordförande och Peter Hedman till sekreterare.

§3 Fråga om kallelsen till stämman skett stadgeenligt

Beslöts att kallelse skett enligt gällande stadgar.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman utan ändringar.

§5 Upprättande av röstlängd

Röstlängden bestämdes till 23 röstberättigade och 2 ombud genom fullmakt.

§5 Val av justeringsmän/rösträknare

Till Justeringsmän/rösträknare valdes Pia Onevi och Petter Hällgren.

Tillsammans med mötets ordförande justerar Petter och Pia protokollet från denna stämma.

§7 Styrelsens förva ltni ngsberättelse

Bo gick kort igenom styrelsens berättelse.

Frågor framfördes angående de höga hastigheterna inom Samfälligheten.

§8 Revisorernas berättelse

Anne Barreby redogjorde för revisorernas arbete.



§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§10 Framställningar av styrelsen eller motioner från medlemmarna

lnga motioner hade inkommit från medlemmarna.

Bo gick igenom styrelsens förslaget om utbyte av Samfällighetetens gatubelysning till en budgeterad

kostnad av 100 000 kr. Förslaget godkändes i sin helhet av stämman.

§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Beslöts att arvodena kvarstår på oförändrad nivå.

§12 §tyrelsens förslag til! utgifts- och inkomststat

Kvartalsavgiften hålls oförändrad.

Stämman fastställde utgifts-och inkomststat utan ändringar.

§13 Fastställande av debiterings!ängd

Debiteringslängden faststä lldes utan ändringar.

§14 Val av styrelse

Enligt valberedningens förslag valdes:

tillstyrelsen:

Bo Eneholm Omval, 1år

Dan Tägt Omval, 2 år

Rosanna Jederby Nyval, 2 år

Peter Hedman Kvarstår, 1 år

Johan Nilsson Kvarstår, 1år

Till styrelsens ordförande intill nästa stämma valdes Bo Eneholm

till styrelsesuppleanter:

Marie Bergstrand Fyllnadsval, 1år

Åke Muhonen Omval,2 år



§15 Val av revisorer

Enligt valberedningens förslag valdes:

till revisorer:

Anne Barreby Omval,2 år

Agneta Sjölund Omval, 1år

till revisorssuppleanter:

§16 Val av valberedning ffe ledamöter för ett år

Enligt styrelsens förslag valdes:

Jan Eriksson

Tobias Andersson

Petter Hällgren

Per-Olof Sjölund

Pia Onevi

Omval,2 år

Omval, 1år

Omval, 1år

Nyval, 1år

Nyval, 1år

§17 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Beslöts att protokollet kopieras upp och delas ut till varje fastighet.

§18 Avslutning

Bo avslutade stämman varefter tillfälle gavs till frågor.

Peter Hedman, mötessekreterare Bo Eneholm, mötesordförande

Vid protokollet


