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FJALLBOHOLMARS
SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll fort vid extra foreningsstamma

lordagen den 22 September 2012, kl. 12.30.

Plats: Centrumanlaggningen

1 Stammans oppnande

Foreningens ordforande Ola Leife halsade de narvarande medlemmarna valkomna och forklarade

extrastamman for oppnad.

2 Fraga om stamman blivit stadgeenligt utlyst

Stamman forklarades stadgeenligt utlyst.

3 Justering av rostlangd

Rostlangden faststalldes till 13 stycken representerade fastigheter. Forteckning bifogas detta

protokoll.

4 Val av ordforande for stamman

Stamman valde Ola Leife till ordforande.

5 Val av sekreterare for stamman

Stamman valde Tomas Holmquist till sekreterare.

6 Val av tva justeringsma'n tillika rostraknare

Stamman valde Alf Wallin och Siv Eriksson till justeringsma'n och rostraknare

7 Andring av samfallighetens stadgar fran 1983-03-23.

Ola Leife la'ste upp nu gallande stadgetext, samt redogjorde for den dialog som varit mellan

Fjallboholmars samfallighetsforening och Lantmateriet angaende styrelsens forslag till

stadgeandring.

Styrelsens forslag till ny lydelse av §13 st 1:

Kallelse till stamman ska utfardas av styrelsen och ske senast tre veckor iforvag genom anslag pa

Centrumhuset, foreningens anslagstavlorsamtforeningens Webbplats.

Styrelsens forslag till ny paragraf, §19:

Tekniska krav pa vattenledning finns redovisade i bilaga 1 till dessa stadgar.

Styrelsens forslag till lydelse i ny bilaga 1:

Vattenledning mellan foreningens vattensystem och egen byggnad ska vara monterad

fackmannamassigt och enligt gallande branschregler. Om egen brunn finns eller ska inkopplas ska

inkoppling goras sa att systemen inte kan paverka varandra.

Beslut:

Stamman godkande enhalligt styrelsens forslag enligt ovan.
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8 Meddelande om tid och plats for justering av stammoprotokoll

Justering av protokoll sker 2012-09-23, kl 12.00 i Centrumhuset.

9 Meddelande om plats da'r stammoprotokollet anslas resp. hallas tillgangligt

Stammoprotokollet anslas pa foreningens anslagstavlor, samt pa foreningens hemsida.

Original forvaras hos sekreteraren.

10 Stammans avslutande

Stammans ordforande Ola Leife tackade stamman for visat intresse och deltagande samt

avslutade stamman kl.13.30.

Ola Leife

Ordforande

Tomas Holmquist

Sekreterare

Siv Eriksson

Justeras
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