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FJALLBOHOLMARS SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma lordagen den 26 maj 2012, kl. 10.00.

Plats: Centrumanlaggningen

1 Stammans oppnande

Foreningens ordforande Ola Leife halsade de narvarande medlemmarna valkomna och forklarade arets

stamma foroppnad.

2 Fraga om stamman blivit stadgeenligt utlyst

Stamman forklarades stadgeenligt utlyst.

3 Justering av rostlangd

Rostlangden faststalldes till 24 stycken representerade fastigheter. Forteckning bifogas detta protokoll.

4 Val av ordforande for stamman

Stamman valde Christer Elfving till ordforande.

5 Val av sekreterare for stamman

Stamman valde Tomas Holmquist till sekreterare.

6 Val av tva justeringsman tillika rostraknare

Stamman valde Alf Wallin och Elisabeth Hagglund till justeringsman och rostraknare

7 Styrelsens verksamhetsberattelse samt forslag till resultat- och balansrakning for verksamhetsaret 2011

Ola Leife redogjorde for styrelsens arbete under perioden 2011-05-21 - 2012-05-26.

Resultat- och balansrakningen redovisades av Agneta Elfving. Inga kommentarer eller fragor stalldes fran de

narvarande pa denna redovisning.

Diskussion om motiv till styrelsens forslag att hoja foreningens arsavgift med 100:- for ar 2013. Beslut om

hojning fattas under punkt 11.

8 Revisorernas berattelse

Revisionsberattelsen redovisades av Benita Zweygberg Wirgart. Revisionsberattelse bifogas detta protokoll.

9 Faststallande av resultat- och balansrakning for ar 2011

Stamman beslot att faststalla resultat- och balansrakning for ar 2011.

10 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for ar 2011

Stamman gav styrelsen ansvarsfrihet for ar 2011.

11 Styrelsens forslag till budget for 2013.

Styrelsens forslag innebar en hojning av avgiften med 100:- till en arsavgift for 2013 pa 2000:-.

Motivet for denna hojning ar att skapa en ba'ttre ekonomisk buffert for nodvandiga. oforutsedda och/eller

kostsamma reparationer. Som exempel namndes forra arets reparation av vakuumtoaletterna. Stamman

beslutade att hoja avgiften enligt forslag.
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12 Ersattning till styrelsen, ledamoter i vatten- resp husgruppen samt till revisorer

Stamman beslutade om oforandrade arvoden:

Ordf. 2000:- Sekr. 900:- Kassor 1500:- Ledam. 500:-

Supp. 300:- Revisor 900:-

Vattengruppen: (5 personer) Erhaller ersattning for

arbetsresor mot redovisad reserakning upp till ett sammanlagt belopp av ca: 5000:-.

Husgruppen: (6 personer) Erhaller ersattning for

arbetsresor mot redovisad reserakning upp till ett sammanlagt belopp av ca: 15000:-.

Utomhusgruppen: Rolf Ahs erhaller 1000:- for arbetsinsats med grasklippning och skotsel

av planteringar vid Centrumanlaggningen.

13 Valberedningens forslag till ordforande, ledamoter, suppleanter samt revisorer.

Valberedningens forslag presenterades. Utover valberedningens forslag foreslogs Bengt Aberg som

styrelsesuppleant. Efter diskussion avsade sig Lars-Goran Gustavsson sin kandidatur som suppleant till

forman for Bengt Aberg.

Stamman valde enligt nedan:

Ordforande: Ola Leife (omval 2 ar)

Ledamot: OlleTjarnberg (omval 2 ar)

Ledamot: Agneta Elfving (1 ar kvar)

Ledamot: Tomas Holmquist (larkvar)

Ledamot: Tor-Bjorn Larsson (1 ar kvar)

Suppleant: Lena Kalldin (omval 1 ar)

Suppleant: Ellinor Linde-Blidegard (omval 1 ar)

Suppleant: Bengt Aberg (nyval lar)

Revisor: Bjorn Lundin (omval 2 ar)

Revisor: Benita Zweygberg Wirgart (larkvar)

Revisorsuppl: AlfWallin (omval lar)

Revisorsuppl: IngerAsplund (omval lar)

14 Val av valberedning.

Stamman valde enligt nedan:

Thomas Carlsson (omval 1 ar)

Christer Elfving (nyval 1 ar)

Lars-Goran Gustavsson (nyval 1 ar)

15 Stadgeandring

Ola Leife foredrog styrelsens forslag till Stadgeandring. Alf Wallin menade att, da forslaget inte presenterats

for stamman i samband med utsa'nd kallelse, kan inte stamman ta stallning till styrelsens forslag till

Stadgeandring. Tomas Holmquist foreslog att fragan ajourneras till extra foreningsstamma som halls under

sommaren 2012.

Stamman beslutade att fragan ajourneras till extra foreningsstamma som ska hallas under sommaren 2012.

16 Meddelande om tid och plats for justering av stammoprotokoll

Justering av protokoll sker 2012-06-09, kl 10.00 i Centrumhuset.

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

Stammoprotokollet anslas pa foreningens anslagstavlor, samt pa foreningens hemsida.

Original forvaras hos sekreteraren.
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18 Ovriga fragor som stamman har att avgora.

Inga motioner har inkommit till arets foreningsstamma. Alf Wallin paminde styrelsen och stamman om att

na'sta ar blir ett jubileumsar. Forberedelsearbetet med detta jubileum bor inledas redan i ar.

Tor-Bjorn Larsson informerade om Vattenfalls awerkning vid va'g 1 mellan vag 3 och 5. Det fa'llda virket bor

vara bortforslat senast 2012-07-01. Veden ar var gemensamma egendom, sa den som vill kan ha'mta.

19 Stammans avslutande

Stammans ordforande Christer Elfving tackade stamman for visat intresse och deltagande samt

avslutade stamman kl.11.30.

Christer Elfving

Ordforande

Tomas Holmquist

Sekreterare

Alf allin

Justeras

/ Elisabeth Hagglund

Justeras
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