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Protokoll fort vid ordinarie stämma med
Stigtomta Samfällighetsförening hållen
i Stigtomtagården 2011-03-29 kl. 19,00.

Närvarande se bilagda förteckning {Bil.

5f

öppnande.
Ordförande Guy Ählin fdrklarar sammanträdet öppnat. Kallelsen till mötet godkänns.
Fullmakt för fastigheten Tängsta L:252 att Eric Bundy företräder fastighetsägarna
mottages (bil. 2)

Förslag

Sg

till dagordning var utsänt med kallelsen. Mötet godkänner dagordningen.

Mötesordförande.

Mötet väljer Guy Åhlin till mötesordförande.

$4

Mötessekreterare.

Mötet väljer Fmil Offermann till mötessekreterare.

5S

Justeringsmän.

Mötet väljer Bo Jansson och Lennart Fredriksson tilljusteringsmän tillika rösträknare.

$6

Verksamhetsberättelse.
Styrelsen redogörelse för verksamheten, resultaträkning samt in- och utgående
balansräkning för år 2010 föredras. Mötet godkänner och lägges till handlingarna.

Revisionsberättelsen föredras och lägges till handlingarna {bil. 3-6}.

9l

Ansvarsfrihet.

Mötet beslutar enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för styrelsen.

$g

Styrelsen förslag till åtgärder under åALL.
Styrelsen föredrar att enligt budget så kvarstår inte mycket pengar för asfaltering.
Styrelsen kommer att kolla över vägarna och prioritera reparationer. Samt vanligt

underhåll av vägar, dikeskanter och grönområden kommer att genomfciras.
lnga motioner har inkommit innan mötet.

1-)

$g

Ersättning till styrelse och revisorerna'
fördela'
Mötet beslutar att styrelsen och revisorerna för 1 {ett) prisbasbelopp att

$l0StyrelsenförslagpåinkomstochutgiftsstatförzaLL.

godkänner styrelsen förslag.
styretsen förslag för budget 2011 föredras{bil. 7}. Mötet
år' Mötet
Styrelsen föreslår utdebitering på 400 SEK samma som föregående
godkän ner stYrelsen förslag.

5f

f

Val av två styrelseledamöter på 1 år'
Mötet väljer Sören Karlsson och Guy Åhlin

512

Val av två styrelseledamöter på 2 år'
Mötet väljer Emil Offermann och Anders Gustavsson'

S13

Val av 1 styrelsesuppleant på 1år
Mötet väljer Håkan Noren

5f+

Val av ordförande På 1 år.
Mötet väljer GuY Karlsson

515

Val av revisorer och revisor suppleanter på 1 år'
Mötet väljer Hans-Göran Haglund och sven Andersson som ordinarie'
Gun-Britt Karlsson och Lars-Åke Svensson som suppleanter.

916

Val av valberedning På 1år.
Mötet väljer Anders Strömberg'

SfZ

övriga frågor.
en gemensam
Mötet diskuterar snöröjning, dagvatten brunnar och ett förslag till
arbetsdag i samhället. lnga beslut fattas'
e uy Åhlin tackar Bo Ahlstrand för lång och trogen styrelsetjänst'

$18

Tid för justering av protokoll.
Högvallastigen
Mötet beslutar att protokollet justeras hemma hos Lennart Fredriksson
4 onsdag den 6 aPril 201L.

S19 Avslutning.
Ordförande avslutar mötet och sedvanligt kaffe avnjuts'

Offermann
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Justeringsman Lennart Fredriksson

