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FJALLBOHOLMARS SAMFALLIGHETSFORBNING 

Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma lordagen den 31 maj 2014, kl. 10.00. 

Plats: Centrumanlaggningen 

1 a) Stammans oppnande. 
Foreningens ordforande Tor-Bjorn Larsson halsade de narvarande medlemmarna valkomna och forklarade 
arets stamma for oppnad. 
b) Fraga cm stamman blivit stadgeenligt utiyst. 
Stamman forklarades stadgeenligt utiyst. 

2 a} Vaf av ordforande for stimman. 
Stamman valde Christer Elfving till ordforande. 
b) Val av sekreterare for stamman. 
Stamman valde Tomas Holmquist till sekreterare. 

3 Val av tvS Justeringsman tillika rostraknare, samt Justering av rostiangd. 
Stamman valde Pia Aberg och Ann-Christin Eriksson till justeringsman och rostraknare. 
Rostlangden faststalldes till 33 stycken representerade fastigheter. Forteckning bifogas detta protokoll. 

4 a) Styrelsens verksamhetsberattelse samt fdrslag till resultat- och balansrakning fdr verksamhetsdret 2012. 
Tor-Bjorn Larsson redogjorde for styrelsens arbete under perioden 2013-05-25 - 2014-05-31. 
Fraga staildes angaende skiiinaden i arvode meilan nus- och vattengruppen. Den nya styreisen far i uppdrag 
att utreda arvoderingsfragan. 
Resultat- och balansrakningen for rakenskapsaret 2013-01-01 - 2013-12-31 redovisades av Agneta Elfving 
och OlleTjarnberg. 
Arets resultat: +23304:-. 
b) Revisorernas berattelse. 
Revisionsberattelsen redovisades av Bjorn Lundin. Revisionsberattelse bifogas detta protokoll. 
c) Faststallande av resultat- och balansrakning for dr 2013. 
Stamman beslot att faststalla resultat- och balansrakning for ar 2013. 
d) Beslut om disponering av overskott. 
Stamman beslot i enlighet med styrelsens fdrslag. 

5 FrSga om ansvarsfrihet for styreisen for Sr 2013. 
Stamman gav styreisen ansvarsfrihet for ar 2013. 

6 Framstallan frin styreisen och inkomna motioner. 
Fdrslag fran styreisen omfdrbdttrad vdndmojiighet vid vdg 14: 
Tomas Holmquist redovisade styrelsens forslag och till styreisen inkommen offert. 
Kostnad for fardigstallande av vandplan (vandning med backning) beraknas till 21000 kronor. 
Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag. 
Inkomna motioner: 
Inga motioner hade inkommit till arets stamma. 
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7 ErsSttning till styrelse och revisorer. 
Styreisen forslar oforandrade arvoden till styrelse och revisorer for ar 2014/2015. 

Arvoden for 2014/2015: 
Ordf. 2000:- Sekr. 900:-
Kassor 1500:- Ledam. 500:-
Supp. 300:-
Revisor 900:-

Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag. 

8 Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt deblteringslangd. 
Styreisen foreslar oforandrad arsavgiftfor ar 2015 till 1850 kr. 
Av styreisen upprattad underhallsplan, samt resultatrakning for 3r 2013 ligger till grund for upprattad budget 
for ar 2015. 
Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag. 

9 Val av styrelse och styrelseordfdrande. 
Valberedningens fdrslag presenterades. 

Stamman valde 
Ordforande: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Ledamot: 
Suppleant: 
Suppleant: 
Suppleant: 

enligt nedan: 
Tor-Bjorn Larsson 
Olle Tjarnberg 
Agneta Elfving 
Tomas Holmquist 
Lars-Goran Gustavsson 
Lena Kalldin 
Ellinor Linde-Blidegard 
Bengt Aberg 

(omval2ar) """̂ ^ 
(omval 2 ar) 
(1 ar kvar) 
(1 ar kvar) 
(omval 2 ar) 
(omval 1 ar) 
(omval 1 ar) 
(omval 1 ar) 

vag 7:6 
vag 16:27 
vag 6:7 
vag 7:13 
vag 2:30 
vag 16:23 
vag 5:4 
vag 11:7 

Not 1) Tor-Bjorn Larsson valjs som ordforande for 1 ar och ledamot for 2 ar. 
Stamman beslot i enlighet med valberedningens forslag. 

10 Val av revisorer och revisorsupleanter. 
Valberedningens forslag presenterades. 

Revisor: 
Revisor: 
RevisorsuppI: 
RevisorsuppI: 

Bjorn Lundin 
Benita Zweygberg Wirgart 
AlfWallin 
Inger Asplund 

(omval 2 ar) 
(1 ar kvar) 
(omval 1 ar) 
(omval 1 ar) 

vag 14:14 
vag 10:8 
vag 11:11 
vag 5:5 

Stamman beslot i enlighet med valberedningens forslag. 

11 Val av vaiberedning. 
Stamman valde enligt nedan: 
Christer Elfving 
Birgitta Andersson 
Erika Green 

(omval 1 ar) sammankallande 
(omval 1 ar) 
(omval 1 ir) 

vag 6:7 
vag 2:1 
vag 16:26 
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12 Ovriga fragor. 
a) 30 km/tim 
Foreningens medlemmar och gastande bes6i<are uppmanas att respektera den hogsta rekommenderade 
hastfgheten 30 km/tJim inom van omrSde. 

b) Badstranden 
Foreningens medlemmar och gastande besokare uppmanas att respektera att sjobodarna och b3tar vid 
badstranden ar privat egendom. 

c) Oversvamningar vid vag 2 
Tomas Holmquist redogjorde for vilka atgarder och kontakter som gjorts under aret for att forsoka na en 
losning i fragan. 
Efter samradsmote med Lansstyrelsen 2014-03-20 har foreningen erhallit ett preliminart godkannande att 
utfora dikningsarbeten pa foreningens mark, i anslutning till Naturreservatet och Tullviksbacken. 
For att fa mojiighet att paborja dikningsarbete pa foreningens mark kravs dock ett formellt godkannande fran 
Lansstyrelsen. En ansokan om vattenverksamhet kommer att lamnas in. 
Familjen Heikkila och narboende patalade riskerna med att dikningsarbetet drojer. TH beskrev att drojsmalet 
bl.a. beror pa att erforderliga tillstand saknas. 

Underhallsdikning pa del av vag 2 ar mojTig att utfora utan tillstandsplikt. I samband med underhallsdikning 
bor befintlig vagtrumma under vagen bytas till storre dimension. 
Styreisen kommer att pSborja upphandling av detta arbete. 

d) MIdsommarfirandet 
Boende vid vag 18 onskar fler frrvilliga att hjalpa till med midsommararrangemanget. 
Styreisen lovade att ombesorja detta. 

13 Meddelande om plats dar stammoprotokoilet anslds resp. hdllas tillgangligt 
Stammoprotokollet anslas p§ foreningens anslagstavlor, samt pa foreningens hemsida senast 2014-06-14. 
tt-^r»al forvaras has sekrete^^. 

14 Stammans avslutande 
Stammans ordforande Christer Elfving tackade stamman for visat intresse och deltagande. 


