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5f

Sammmanträdets öppnande, godkännande av kallelse.
Stämman godkänner kallelsen.

9Z

Godkännande av kallelsens dagordning.
Stämman godkä nner dagordningen.

53

Val av ordförande för sammanträdet.
Stämman väljer Guy Karlsson till ordförande.

5+

Val av sekreteräre för mötet.
Stämman väljer Emil Offermann.

$S

Val av justeringsmän tillika rösträknare fiir mötet.
Stämman väljer Hans-Göran Haglund och Anders Strömberg

56

Styrelsen berättelse för verksamheten 2013, ekonomisk redovisning
samt revisornas berättelse.
Guy Karlsson föredrar verksamhetsberättelsen . Bitdso 2
Sören Andersson föredrar den eksnomiska redovisningen. Hhsa 3, bitasq 4
G uy Ka rlsson föred ra r revisionsberättelse n. Eilasa 7.
Stämman beslutar godta samtliga berättelser

5Z

lnkomna Motioner.
Motion från Jan Suhr och Barbro Stålheim gällande stöd till bredbandsleverantör.
gHtegt

5

Styrelsen föreslår avslag av motionen.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Tre motioner inkomna ifrån Gunnar Järleby, Bo Petterson och Anders Strömberg.
gildgs 6.

Styrelsen föreslår avslag p.g.a att motionen inlämnats efter stadgad sista

inlämningsdag.
Föreslås av motinärerna att stämman skalltillstyrka motionens förslag ffots att den ej
inlämnats i rätt tid.
Begärd votering utfaller med 10 röster för styrelsens förslag och 7 röster mot.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

9S

Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen.

Stämman beslutar att ansvarsfrihet beviljas styrelsen.

59

Ersättning till styrelsen och revisorerna
stämman beslutar att ersättning kan uppgå till 1,25 prisbasbelopp.

S10

Styrelsens förslag

till utgifts- och inkomststat för 2014 samt framlagd

I

debiteringslängd. Bitasa
Sören Andersson föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2014.
Stämman beslutar godta styrelsens förslag samt debiteringslängd

511

Val av 2 styrelseledamöter för 2 år.
Stämman väljer Sören Andersson och e uy Åhlin

s12

Val av 3 styretsesuppleanter för 1 år.
Stämman väljer Sievert Jakobsson, Hans Carlsson och Hans-Göran Haglund.

513

Val av ordförande för år 2014 på 1 år.
Stämman väljer Guy Karlsson.

s14

Val av revisorer och revisorsuppleanter på 1 år.
Stämman väljer
Ord. Sven
Suppleant: Gun-Britt Karlsson
Ord. Lars-Åke Svensson Suppleant: Bengt Skagerström

Andersson

s15

Val av valberedning.
Stämman väljer Bo Pettersson, Gunnar Järleby och Anders Strömberg

516

Övriga frågor
Förslag på att styrelsen utser en ansvarig person för gräsklipparen.
Anges att allmänningen runt Tängsta fotbollsplan blir skräpig efter utövarna och
faciliteter för att uträtta naturbehov saknas. Förslag att styrelsen påtalar att de som
frekvent utn$jar planen även ordningsställer efter sig.
Förslag att styrelsen ordnar en gemensamhetsdag då boende i stigtomta städar

samhället.
Förslag att anlita OK Hällen för att städa/skräpsamla i samhället.
Förslag om planering av kommande åtgärder i samhället, en 3-5 årig arbetsplan.
Föreslag att hemsidan utnyttjas för mer information till medlemmarna och att
styrelsen utser en huvudanwarig för hemsidan.
Stämman tackar sryrelsen för året 2013
Bestämmelse av tid och plats för justering av protokollet samt plats där protokollet är

517

tillgångligt för medlemmarna.
Justering sker tisdag 1 april kl 19,00 hos Emil Offermann, Klockarvägen 6. Därefter
tillgängligt på Stigtomta bibliotek i 2 veckor.
$18

mötet och tackar de närvarande.
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