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pRoroKor-l rRAN oRDINARIE AnssrÄuun 2022-02-28.

Samfällighetens ordförande Peter von Carlsburg hälsade närvarande
medlemmar välkomna till föreningens årsstämma.

§1. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
Stämman anser att kallelsen till stämman varit korrekt.

§2. Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§3. Val av ordförande för stämman.
Förslag: Peter von Carlsburg
Peter von Carlsburg väljs till ordforande för stämman.

§4. Val av sekreterare för stämman.
Förslag: Torgny Björn
Torgny Björn väljs till sekreterare för stämman.

§5. Val av två justeringsmän.
Förslag: Kent Granlund och Marie Sund
Kent Granlund och Marie Sund väljs tilljusteringsmän tillika rösträknare för
stämman.

§6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
Styrelsens verksam hetsberättelse, resu ltaträkn i ng och ba lansrä kn i ng samt
revisorernas berättelse har delgivits i kallelsen.

Sekreteraren presenterar h uvud pun kterna i förvaltn i ngsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende
förva ltn i n gs be rätte lsen.
Stämman godkänner förvaltningsberättelsen.

Kassören redovisar ekonomin.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende den ekonomiska
redogörelsen.
Stämman godkänner den ekonomiska redogörelsen.

Sekreteraren läser upp revisionsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende
revisionsberätte lsen.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
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§8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Till årets stämma har inga motioner inkommit.

§9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Förslaget är att utforma ersättningarna enligt följande:

Ersättningen för styrelse och revisorer fördelas med 20 000 kr till ordforande,
15 000 kr till kassören och 15 000 kr till sekreteraren.
Dessutom utgår 400 kr vid varje registrerad närvaro på styrelsemöten.
Till revisorerna utgår 500 kr.
Till valberedningens medlemmar utgår 500 kr vardera.

Ordföranden lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
för 2021

Noteras att debiteringslängden finns framlagd på stämman.

Kassören går igenom styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat.

I styrelsens budgetförslag är uttaxeringen oförändrad, dvs. 1 600 kr/andel.

Kassören lämnar ordet fritt.
Stämman beslutar att godkänna utgifts- och inkomststat.

§11. Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen har arbetat fram ett forslag.
Förslaget presenteras av valberedningen, Peter Lindqvist:

Ordföranden:
Peter von Carlsburg Omval 1 år
Ordinarie ledamöter:
Robert Pavanelli Omval 2 år
Torgny Björn Omval 2 år
teif-Ake Edin Vald t.o.m .2023
Markku Vaitinen Vald t.o.m .2023
Suppleanter:
Jonas Karlsson Omval 1 år
Marcus Fall Omval 1 år
Jerker Parksjö Omval 1 år

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelse
och styrelseordförande.
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§12. Val av revisorer.
Valberedningens förslag till revisorer och suppleant:

Revisorer:
Anette Sundström Omval 1 år
Jan Björkman Omval 1 år
Suppleant:
Thomas Bergqvist Omval 1 år

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till revisorer
och suppleant.

§13. Val av valberedning.
Föreslagen valberedn ing:

Peter Lindqvist Omval 1 år
Vakans

Stämman beslutar att godkänna förslag till valberedning.

§14. övriga frågor.
Styrelsen lyfte frågan om en upprustning av gång- och cykelvägen förbi
krutkällaren är av intresse för medlemmarna. Om intresse finns kan styrelsen
ta fram ett förslag till kommande årsmöte.
Styrelsen skulle vilja göra iordning den sträckan eftersom det öppnar för ett
tydligt alternativ till att gå och cykla på basvägen. Helt enkelt en säkrare väg
där vi skiljer gång- och cykeltrafikanter från fordonstrafiken. Sträckan ingår i

föreningen och är redan idag ett populärt promenadstråk.
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att till kommande stämma presentera
ett underlag för upprustning.

Längs Brohammarvägen och längs gång- och cykelvägen parallellt med
järnvägen (från stationen till Abborrvägen) behöver det röjas sly. Vid
snöoväder hänger grenar över vägen vilket är problematiskt for
snörojningsfordon. Rensning och slyrojning behöver göras med både
tillräckligt bredd och hojd.

Styrelsen noterar det och tar med det i kommande underhållsarbete.
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§15.

§16.

Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt.
Protokoll kommer efter justering att finnas tillgängligt hos styrelsens
medlemmar efter 14 dagar. Vidare kommer protokollet finnas på föreningens
hemsida.

Mötets avslutande.
Stämmans ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.
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Peter von Carl
Ordförande

Torgny Björn
Sekreterare

Kent Granlund
Justeras

Marie Sund
Justeras


