STIGT O MTA SA MFÅL LI G HE T S F O KEAI II'{ G
Protokoll fttrt vid ordinarie ståimma med
Stigtomta Samfiilligbetsforening hållen i
Stigtomtagården zWA-0 -23 ki i 9,00'
Wafuarande se bilagda fii*eckning' (Bif i )

g 1. Öppnande.
ordf. forklaxar sammanträdet öppnat. Kallelsen

till mötet godkiinns'

$ 2. Dagorduing.

itinriugiiff dagoidning var utsiind med kailelsen. Den godkiinns'
$ 3. Mötesordförande.

iill

0rdforande fiir mötet utses ord. ordf. sten oisson.

$ 4. Sekreterare.
sekreterare for mötet utses Anders Strömberg'

til

$ 5. Justeringsmän.
i,tOt.t våiljer iff jurt ti"gmän

tillika rostriiknare Hakan Noren och Guy Carlsson'

$ 6. Verksamhetsberättelse.
samt in och utgående balansråikning
Styrelsens redogörelse for verksamhetsn, resuitatråikning,
lOi at 2009 ftiredras. De godkåinns och lägges till handlingama.
bii 2-5 )
Revisionsberätrelsen fiore*oras och lägges till handlingama.(

?

$ 7. Ansvarsfrihet.
fulI 6ph tacksam ansvarsfrihet for
Revisorerna fiireslå att stfrelse och kassör beviljas
revisoreinas forplag.

ilää;;;il;tä*il

"

b.;k.**

.

,

Åtgärder under z0L{,rsamt motioner'
i"g" *äti"ner har kommit ln. Ordf. redogör for planerade.ateiirAel
Asfaltering och reparationer
Städning av dikesren* *.4 hjiitp av skol-an. Sandupptagrung'

$ 8.

efter behov. Inventering av behov kommer att ske'

Ersåttning till styrelsen och revisorerna'
!u**u som foiegåenäe år. Ett PBB att ördelas inom styrelsen'

$ 9.

2010
$ 10. Utgifts och inkomststat
2010 foredras. Förslag till utdebitering 400 kr'
for
U"ag"t
$tyr"h"ä, forslag tlii
Debiteringslåingd utlagd på mötet'
bil 6 )
Stiimman-besiutar att godlftinna styrelsens forslag.( se
$ 11. Val av sfYrelseledamöter'
for en tid av två
Till ord.styretseledamtiter omväljes Sören Andersson och Guy Ähtin

bil7)
$ 12. Val av styrelsesuppleanter'7
öa, o*uli5.* HaU" Uäien, Guy Carlsson och Anders Gustavsson' Se Bil

1{2}

fu' (se

$ 13. Val av ordförande fiir 20f0.
Till ordftirande for 2010 väljes Sten Olsson. (Se Bii 7)
$ 14. Val av revisorer.
Till ordinarie revisorer omviiljes
Hans-Göran Haglund och Sven Andersson. Mandauiden är ett år.

Till suppleanter

omvåilj es

Gun-Britt Karlsson och Lars-Åke Svensson. Mandattiden

åir

ett år. (se bil 7)

$ 15. Val av valberedning.
Till valberedning viiljs Anders Strömberg
$ 16. Övriga frågor.
Årets snöröj ning diskuterades.
$ 17. Protokollsjustering.
Protokollet skall justeras hos ordf. mån den 29-3
biblioteket samt publiceras på hemsidan.

kl

17.00 och diirefter läggas ut på

$ 18. Avslutning.
Ordforande forklarar därmed mötet avslutat.
Kaffet efter ståimman uppskauas av alla.

Ae---:
Sten Olsson, ordf.

Justeras.

i/

'Anders Strömberg, sekr.
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Hakan Noren
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