
Protokoll ordinarie årsstämm a 20L7
Ö¡ersjö Hallens samfällighetsförening

Datum:

Tid:

Plats:

Onsdag L7 mai

Kl. 19:00

Ladan öjersjö Hallen

Antal röster ifrågor utom ekonomi

Antalröster i ekonomiska frågor

t. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Olof lngulf.

2. Val av ordförande för stämman

Till stämmans ordförande valdes Magnus Loenheim.

3. Val av sekreterare för stämman

Till stämmans sekreterare valdes Olof lngulf.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Tilljusterare tillika rösträknare valdes Marie Ahlberg och Henrik Molker.

5. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till att det vid stämman fanns 28 röstberättigade

medlemmar inklusive HSB. Dessa har en röstandel i alla frågor, utom HSB vid denna

stämma har 5 röster i ekonomiska frågor. Enligt stadgar kan medlems röstetal vid

stämma högst vara L/5 av alla röster.

28

32 (Varav HSB 5)

Frågor utom ekonomi Ekonomiska frågor Andel

Medlemmar, 1 ägandeandel 27 27 8L%

HSB,28 ägandeandelar I 5 L9%

Totalt 28 32 too%
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6. Fråga om kallelse till årsstämman samt utskick av stämmohandlingar skett i behörig

ordning

Stämman svarade Ja. Kallelsen var distribuerad minst L4 dagar innan stämman.

7. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes som i kallelsen.

8. Framläggande av årsredovisning för föreningen samt verksamhetsberättelse

Dan Kuylenstierna föredrog årsberättelsen för 2076. Stämman var nöjd med detta.

9. Revisorernas berättelse för samma tid

Revisorerna i egenskap av Pierre Wennström presenterade sin revisionsberättelse i

korthet. Revisonerna tillstyrker balans och resultaträkning. lnga anmärkningar.

Revisore rn a ti I lstyrke r styrelsen a n sva rsfri h et för verksa m h etså ret 20L6.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stä m man faststä llde resu ltat- och bala nsrä kning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman fattade beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016. Beslutet omfattar

styrelserna för år 2016, det vill säga den förra styrelsen (201601-201605)och den

sitta nd e styre lsen (2Ot6O6 -2OL6L2).

12. Motioner från medlemmarna och framställningar från styrelsen

a. Motioner från medlemmarna

En motion hade inkommit till styrelsen, i behörig ordning och var därmed giltig.

Motionen kom från arbetsgruppen genom: Emma Svensson, Karna Kristofferson,

Andreas Ehrenborg och Henrik Molker. Den handlade om vidareutveckling av

aktiv¡tetsytor med en fotbollsplan och två bouleplaner. Henrik Molker presenterade

motionen.

Efter detta hölls en diskussion. Mindre höjdjusteringar kommer att behövas för att få

en plan yta för att anlägga fotbollsplanen. Dialog hölls också kring vad

anläggningsbeslutet tillåter och bedömningen är att förslaget ligger inom detta.

Även diskussion om att det är viktigt att få kännedom om garantier från

entreprenören.
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Styrelsen föredrog sedan sin syn på motionen och underströk att man gärna ser en

bred majoritet om stämman vill anta beslutet.

Stämman röstade sedan för:

o Att som motionen yrkar anlägga en fotbollsplan, två bouleplaner samt utökad

skötsel för detta.

o Att inte anlägga en fotbollsplan, två bouleplaner samt utökad skötsel för

detta.

Stämman beslutade enhälligt med acklamation om att bifalla motionen. lnga

däremot.

b. Framställningar från styrelsen

Styrelsen hade inga egna framställningar.

13. Ersättning för styrelse och revisorer 2018

Stämman beslutade att styrelsen och revisorer inte arvoderas under 2018.

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2018

Budget (Utg¡fts- och inkomststat) presenterades först. Därefter presenterades

styrelsens förslag till debiteringslängd, där det föreslogs att varje medlem ska betala

årsavgift på 1 000 kr/andel för ZOLB och att detta ska vara inbetalt senast

2018-01-31.

15. Val av styrelse: ordförande, ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade följande:

Ordförande 2 år Emma Svensson (tom 20L805)

Ledamot 2 år Karna Kristoffersson (tom 201905)

Ledamot 2 år Anna Grönwall (tom 201905)

Ledamot 2 år Anders Olsson (tom 201905)

Suppleant 1år Marie Ahlberg (tom 201805)

Suppleant 1 år CarlJohan Liljeqvist (tom 20L805)

Suppleant 1- år Dan Kuylenstierna (tom 201805)
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16. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorsersättare

Stämman beslutade följande:

Revisor på 1 år Jannica Walterson (tom 201805)

Revisor på 1år Dennis Wramsmyr (tom 201805)

Revisorssuppleant 1år Pierre Wennström (tom 201805)

t7.Val av valberedning

Stämman beslutade följande:

Valberedning på 1år Johan ierneborn (tom 201805)

18. övriga frågor

Mössproblem i ladan. Vi har installerat elektroniskt störljud. Detta ska hjälpa en del,

men med det kan ändå finnas möss. Behöver ytterligare åtgärder vidtas får den nya

styrelsen besluta om detta.

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att läggas ut på föreningens hemsida:

20. Stämman avslutas

Stämman avslutades och dess ordförande Magnus Loenheim tackades.

Magnus Loenheim,

ordförande stämma

Olof lngulf,

sekreterare stämma

Marie Ah lberg, justerare Henrik Molker, justerare


