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51 Samm manträdets öppnande, godkännande rv kallelse

5tämman godkänner kallelsen
S2 Godkännande av dagordningen

Med åndring av $11. 3 ledamöter istället förtvå.
Stämman godkänner dagorningen med ändring.
53 Val av ordförande för sammanträdet

Stämman väljer Guy Karlsson
$4 Val av sekreterare

för mötet

Stämman väljer Emil Offermann
55 Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet

Stämman väljerSören Andersson och GuyÅhlin
56 Styrelsen berättelse för verksamheten 2011, ekonomisk redcvisning samt revisornas berättelse

Guy Karlsson föredrar styrelsens berättelse.
Sii ren Ande rsson föredrar eko nom isk redovisning.
Ha ns gö ra n Haglund föred ra r revisionsberättelsen.
57 Beslut av anwarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar om ansvarfrihet för styrelsen.

till åBärder under 2012 och ev. motioner från medlemmarna.
Guy Karlsson föredrar styrelsen ryn på underhålls åtgärder under 2012.
Förslag ifrån stämman att bussbolaget borde betala avgift pga slitaget ifrån bussarna vid

98 Styrelsen förslag

.
.=
-

bussvändplats.
lnga motioner har inkommit
Beslut: Stämman beslutar att todta styrelsens förslag.
99 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar att ersättningen är ett prisbasbelopp

till utgift och inkomstat för h}Llsamt debiteringslängd
Andersson föredrar ugift och inkomstaL med en höjning av avgiften till 6m

S10 Styrelsens förslag
SiSren

sek per

andel.

Beslut: Stämman beslutar att godkände styrelsen förslag av utgift och inkomstat för 2012 med
en höjning av avgiften till 600 sek per andel.
911 Val av 3 styrelseledamöter för 2 är

Stämman väljer
Sören Andersson

euyÄhlin
Guy Karlsson

S12 Val av 3 styrelsesuppleanter

för

1

år

Stämman väljer
Håkan Noren
Stefan Nordmark

S13 Val av ordförande på 1

år

Guy Karlsson
S14 Val av revisorer och revisorsuppleanter på 1 år.

Ord. Hans{öran Haglund Suppleant: Gun-Britt Karlsson
Ord. Sven Andersson
Suppleant tars-Äke Svensson
$15 Val av valberedning.
Stämman väljer
Anders Stömberg
916 dvriga ftågor

5tämman tar upp dåliga skyltar i samhället.

Beslut Styrelsen
Stämman tar att grusvägen, vid almnäsvägen. Grus saknas på väg.
Beslut Styrelsen tar på sig att besikta på gruwägen.
Stämman tar upp att återvinningstationen är smutsig.
Beslut: Samfiilligheten har inte mandat att hantera återvinningen.
Stämman tar upp när cementklossar. -flr &, äffå,* u l"
Stämman tar upp dumpning av trädgårdsavfallvid Drejarvägen.
Beslut Styrelsen skyhar
stämman tar upp vad som gäller om ett träd tar en ev. husbil.
Beslut:Styrelsen tar upp frågan vid kommande styrelsemöte.
Stämman föreslår målning av mittlinje på tångstavägen.
B€slut: Styrelsen tar upp frågan på kommande styrelsemöte
Stämman frågar om häckar och träd
Beslut: Styrelsen fortsätter sin inventering och åtgärder för sikhållning och framkomlighet
S17 Bestämmelse av tid och plats för justering av protokollet samt plats där protokollet är tillgängligt

för medleämmarna
Tisdagen den27 mars 2012 justeras prokollet hemma hos Sören Andersson.
Protokollet finns att betrakta på bilioteket i Stigtomta iftån måndagen den 2 april2O1.2.
S18 Avslutning av mötet.

Guy Karlsson avlutar mötet g$h tackar för deltandet.
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Andersson

Offermann

