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Tid och plats: Stigtomtagården 2013-03-26
Deltagare: se bifogad lista
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$1Samnfmantädets öppnande, godkännande av kallelse
Stämmah godkänner kallelsen
52 Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordning
53 Vat av ordförande för sammanträdet

Stämman väljer Guy Karlsson
54 Val av sekreterare för

mötet

Stämman väljer Emil Offermann

'-

55 Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet

Stämman väljer Lennart Fredriksson och Gunnar Järleby
56 Styrelsen berättelse för verksamheten 2012, ekonomisk redovisning samt revisornas berättelse

Guy Karlsson föredrar styrelsens berättelse.
Sören Andersson föredrar ekonomisk redovisning.
Guy Karlsson föredrar revisionsberättelsen.

Stämman godkänner berättelserna
57 Beslut av ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar om ansvarfrihet för styrelsen.
$8 Styrelsen förslag till ätgiirder under 2013 och ev. motioner från medlemmarna.
Guy Karlsson föredrar styrelsen syn på underhålls åtgärder under 2013

Stämman föreslår byte av vägskyltning.

_

Två skrivelser har inkommit.
En gällande löspringande hundar,

det är inte samfällighetens ansvar
Den andra gällande hjälp med snöni'jning på privat mark. Samfälligheten förmedlar inte kontakter.
Beslut: Stämman beslutar att godta styrelsens förslag.

till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar att ersättningen är ett prisbasbelopp

Sg Ersättning

$10 Styrelsens förslag till utgift och inkomstat för 2013 samt debiteringslängd
Sören Andersson föredrar utgift och inkomsstat, Andelsavgift oförändrad på 600kr
Stämmans beslut godkände utgift och inkomsstat fdr 2013
$11 Val av 3 styrelseledamöter för 2 år

Stämman väljer
Guy Karlsson

EmilOffermann
Anders Gustavsson

$12 Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år
lnget val gjordes utan styrelsen gör ffllnadwal under året

913 Val av ordförande på f år
Stämman väljer Guy Karlsson
514 Val av revisorer och revisorsuppleanter på 1 år.

Stämman väljer
Ord. Hans-Göran

Ord. Sven

Haglund Suppleant: Gun-Britt

Andersson

Karlsson

Suppleant: Lars-Äke Svensson

915 Val av valberedning.

Stämman väljer
g7 Anders S$mberg
Gunnar Iärleby
Bosse Petterson

916 övriga frågor

Stämman tar upp:
*Mycket hundbajs i samhället på 6/C vägar. Vad kan göra. Hemsidan m.m
*Snöröjningen har blivit dålig. Vad kan bli bättre, styrelsen jobbar vidare till nåsta vinter.

917 Bestämmelse av tid och plats för justering av protokollet samt plats där protokollet är tillgängli

för medlemmarna.
Justering av protokoll hos Lennart Fredriksson den 10 april 2013 kl 19,00.
Protokollet finns därefter tillgängligt vid stigtomtas bibliotek.
$18 Avslutning av mötet.
Guy Karlsson avlutar mötet och tackar för deltagande.

Justeras Lennart Fredriksson

Sekreterare Emil Offermann

