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Stietomta Samfä lliehetsforenine Årsstä mma.
Tid och plats: Stigtomtagården 2A1.5.03-24 kl 19.00
Deltagare: se bifogad lista

51 Sammmanträdets öppnande, godkännande av kallelse

Stämman godkänner kallelsen
52 6odkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen
53 Val av ordförande för sammanträdet

5tämman väljer Barbro Stålheim

för mötet
ljer Emil Offermann

54 Val av sekreterare
Stä mman vä

55 Val av justeringsmän tillika rösträknare

för mötet

Stämman väljer
Kurt Oskarsson och Yngve Karlsson
56 Styrelsen berättelse för verksamheten 2014 ekonomisk'redovisning samt revisornas berättelse
Guy Karlsson föredrog verkametsbrättelse för 2014. Bitosa
Sören Andersson fördrog resultatrapport för och balansrapport 2014 Bitoga 2 och 3

l

Barbro Stålheim föredrog revisorernas berätelse för 2O!4
Stämman beslutar godta samtliga berättelser

Biloso 4

97 Beslut av ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar ansvarsfrihet för styrelsen
97 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar 1,25 prisbasbelopp för styrelsen att fordela inom syrelsen och revisorer.

$8lnkomna motaoner
. Motion 1 Planering av och .......... Bitaga 5
Stämman beslutar att sryrelsen inventerar enligt motionens sysfte
r Motion 2 Krav på långsiktigt....... Bitasa S
Stämman beslutar att styrelsen skall ftilja motionen och lämna en treårig plan till nästa
årsmöte"
c Mstion 3 l-lemsida.... silaga 5
Stämman beslutar att styrelsen skallfölja motionen.
r Mstion 4 Grönytor.... Bilaga 5
Ståmman beslutar att styrelsen skall följa moti*nen.
: Msticn 5 regiering av farthinder.... Bitago $
Stämman beslutar att styrelsen skall följa motionen.
Stämman beslutar att ge styrelsen uppdrag att även titta och utreda eventuella farhinder
på övriga vägar i samhället.
59 Styrelsens förslag till utgift och inkomstat för 2015 samt debiteringslängd
Stlren Andersson föredrog styrelsens förslag till utgift och inkomstat 2015 Bitasa 7
Stämman beslutar godta styrelsens förslag samt debiteringslängd

i
i

910 Val av 3 styrelseledamöter för 2 år och ett flillnadsval på 1 år

5tämman väljer
Guy Karlsson, Emil Offermann och Anders Gustavsson på 2 år
Fyllnadsval efter Sören Andersson väljs Hans Carlsson på 1 år
511 Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år
Stämman väljer Sievert Jakobsson, Hans-Göran Haglund och lngrid Gustavsson Ählin
512 Val av ordförande för år 2015 på 1 år.
Stämman väljer Guy Karlsson
S13 Val av revisorer och revisorsuppleanter på 1 år.

Stäminan väljer

Ord.SvenAndersson Suppleant:Gun-BrittKarlsson
Ord. La rs-Åke Svensson Su ppleant: Bengt Skagerström

$14 Val av valberedning.
Stämman väljer Bo Pettersson, Gunnar Järleby och Anders 9trömberg
515 Övriga frågor
Guy Karlsson gav en enkel infsrmation a skolvägen blir drabbad av bygglrafik till nya
skolan
Stämman frågade hur uppandling av snöroJning går tillväga. Styrelsen svarade att det
sker direkt med entrepenören.
Stämman hade en önskan av korta ner motionstiden. Styrelsen svarade att det krävs en
ändring i stadgarna.

.

Stämman uppmande styrelsen at det finns ett hålvid korsningen väg 52 och skolvägen.
Styrelsen svarar att det läggs i planeringen
Stämman informerar att det ligger grus, och önskan av bättre klippning på allmäningar
specielt vid gravörvägen 10-12. Styrelsen warar att det läggs i planeringen
Stämman önskar att information kommer innan sopning ska ske. Styrelsen informerade
att detta år kommer soppningen börja på onsdagen den 25 mars.
Styrelsen informerade mötet att allmäningarna är ingen parkeringplats och förvaringsytor

916 Bestämmelse av tid och plats för justering av protokollet samt plats där protokollet är titlgängligt

för medlemmarna.
Stämman beslutartorsdagen den 26 mars 2015 k|19.00 hemma hos Emil Offermann.
Protokollet finns därefter på stigtomtas bibliotek.

917 Avslutning av mötet.
avlutar mötet och tackar för deltagande.

