
PROTOKOLL ORDINARIE STAMMA I EDESO SAMFALLIGHETS.
r6neunc UAIIDAGEN 13 ApRtLzols, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvdgen 16, Stockholm

1 St?immans cippnande
Styrelsens ordfiirande LG Taube oppnade stdmman.

2 Godkdnnande av dagordningen
Stiimman godkiinde dagordningen.

3 Val av ordfdrande vid mcitet
Bo Femholm (1 : 5 5) valdes till motesordforande.

4 Anmdlan av styrelsens val av protokollfrirare
Anna Sandberg Q:al anmiildes som protokollforare p5 motet.

5 Val av justeringsmdn tillika rdstrdknare
Ann Sjciberg (I:22) och Stefan Kraft (l:25) valdes till justeringsmdn och rdstriiknare.

6 FrAga om stamman blivit stadgeenligt utlyst.
Motet fann att stdmman blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse skickades ut via e-post mandag 30 mars, 2015.

7 Faststdllande av rcisttdngd
Lista tiver ndrvarande och med fullmakt representerade fastighetsiigare uppriittades av
Daniel Saberski (l:8) och Pia Sodemann (1:35) vid medlemmarnas ankomst till motet.

29 r<istberiittigade fastigheter var representerade.

8 F6redragning av styrelsens Arsredovisning
Arsredovisningen gick igenom.
Ett namnfel upptiicktes pi revisors suppleanter, stir Christer Pihl (1 :17) och det ska sti
Viveca Kleebinder (1:39). Med denna r?ittning s6 godkiinde stdmman irsredovisningen.
Stiimman godkiinde frrsredovisningen.

I F6redragning av revisorernas berdttelse
Stiimmans ordfiirande presenterade revisorernas beriittelse ddr revisorerna tillstyrker att
styrel sen bevilj as ansvarsfrihet fiir verksamhetsiret.

Stilmman godkiinde revisionsber?ittelsen.

10 Beslut om faststillande av resultat och balansrdkning
Stiimman faststiillde resultat och balansriikninsen.



11 FrAga om arvoden At styrelseledamdter, suppleanter,
revisorer och revisorssu ppleanter

Det beslutades att 16ta ersiittningen vara ofi)rdndrad (dvs. ingen ersiittning).

12 Frilga om ansvarsfrihet f<ir styrelseledamdterna
S tiimman b eslutade att b evilj a styrel seledamcitema ansvars frihet.

13 Framstdllan frin styrelsen - att besluta om genom rcistning

13.1 Nytt maxtak i fond fiSr Ga2b
For atl fiirbereda ftir kommande stora reparationer/ombyggnationer av de gamla
bryggorna vid Sodra och Osterglo beslutade stdmman att fonderingstaket for Ga2b h<ijs
till 500 000 kronor frin nuvarande 300 000 kronor.

1 3.2 Budget och drsdebiteringar
Om ingen ansvarig finns for midsommarfirandet tillftirs budgetposten fonderade medel.
(Ga2a)

Sttimman beslutade att fiiljande irsdebiteringar ska giilla2015:
Gal Skdrkarlsedet 1 506 kr/medlem
Ga2a Allmdnningar m.m. 491 kr/medlem
Ga2b Smibitsbryggor l-andel 207krlmedlem
Ga2b Smibitsbryggor l0-andel 2 070 krlmedlem

Stiimman fiirordade att foljande irsdebiteringar ska galla2015:
V6stertorp Parkering 100 kr/parkeringsplats

Betalning fiir samtliga sektioner ska ske senast den 31 augusti 2015.

l3,3Sldtterdag och ri5jdag 2015
Stiimman beslutade att slitterdag ska ske 29 augusti enligt riktiinjer i handboken.
Stiimman beslutade att rojdag :ir 12 september och ska ske gruppvis enligt indelning och
direktiv i handboken.

14 Information frAn styrelse

l4.l Vattenfall
Vattenfall har varit ute under vSren och griir,.t ned ytterligare elkabel. Detta har glort att
viigen igen har ffitt skador och att det bitvis iir svirt att ta sig fram med kiirra. Vattenfall
har meddelat att de planerar att iltgdrda detta.

Under viren har dessutom en stolpe lagats i niirheten av (1:58).

Walter Huth (1:60) och Dan Pihl (1:17) meddelade att tomtpinnar forsr,unnit i samband
med Vattenfalls reparation.
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14.2 Bryggfogdar 2015
Foljande fastigheter iir bryggfogdar vid foreningens olika bryggor.

Brygga Namn Fastigilret Bitplats
Skiirkarlsedet Nordgren 1:45 19
Skiirkarlsedet Ernerot 1:19 31
Sodra L-bryggan Larsson 1:16 5
Sodra Pontonen Hellgren 1:13 11
Angbitsviken Riss6n 1:59 1
Viistra Sidan Blom 1:31 1
dsterglo fasta bryggan Thorn 1:51 5
dsterglo ponton Arwidsson l:34 2
Osterelo norra Nilsson I:37 3

1 4.3 Bomupptagning 201 5 och iliiggning 201 6 Skdrkarlsedet
Foljande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomiliiggling kommande sdsong.

Bltplats Namn Fastiehet
l7 Ehrenpreis l:6
18 Sjoberg l:22
19 Nordgren I:45
37 Emerot 1:19
38 BjorkmanA 1:28
39 Bjdrkman O l:29
52 Riss6n 1:59
53 Pih l  I :17
54 Wallbers 1:38

14.41 Fi5rdndringar i Handboken version 8.1,2015
I denna version finns smi iindringar pi kartor samt att information kring fondering iir
inlast.

14.5 Avloppsfrdgan
Kommande ombyggnationer gor att loreningen kan forviinta sig en rikad belastning p5
bryggor, vd"gar och stigar di detta ska &tgiirdas. Styrelsen uppmanar:

o Boende uppmanas att samarbete om mojligt for att minska belastning pi
allmiinning ar, vdgar och bryggor.

o Fastighetsdgarena far garna informerar varandra om bra losningar

Den enkiit som styrelsen samlade in har visat att det finns fler entreprenorer varav en
har ca 10 fastigheter (Trago). Arbete och material kommer att komma ut till on
aprillmaj och entreprentiren har i dialog med styrelsen lorklarat att de forstir att viigen
ska iterstiillas.

Styreslen vill ocksi piminna om att:
Fastighetsiigaren dr ansvarig for eventuella skador p6 anliiggningar och mark som
fastighetsiigaren eller dennes byggentreprencirer eller andra uppdragstagare ft)rorsakar.
All sonderkord mark, skadade vdgar eller bryggor tillhrirande samfilligheten ska
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skyndsamt iterstZillas av fastighetsdgaren som varit upphov till skadan. Aterstiillandet
skall ske pi fastighetsdgarens bekostnad och till det skick som anldggningen var innan
skadan uppstod.

14.6Gdistboj vid Angbdtshryggan / sotbryggan
Styrelsen har utrett att ftireningen kan anliigga boj utan att det piverkar avtal och regler
med Vattenfall. Vattendgare Hammarberg (1:1) har nyligen kommit in med forslag och
krav for attldgga ut bojen. Styrelsen anser att vidare dialog behovs.

Stilmman gav styrelsen i uppdrag att fortsdtta dialog for att kunna lagga i bojen snarast
mojligt.

14.7 Grovsopor
Grovsopsbiten kommer till <in l0 maj och 16 augusti mellan kl 11.30 - 12.30.
Tiink pi att ni sjiilva ska bdra ombord allt och att inte ska lagra sopor vid
Angbitsbryggan innan.

15 Motioner fran medlemmar
Inga motioner har inkommit.

16 Valberedningens forslag till styrelse och revisorer fcir
verksamhetsAret 2015

Valberedningen har bestitt av Anders Riss6n (1:59) och Piir Wikblad (l:23)

Nuvarande namn Forslas Namn 2015 Mandattid

Ordinarie styrelseledamiiter
Eva G-Nilsson 1:26
Anna Sandberg 1:47
Lars-GunnarTaube l:42
Bjrirn Alinder 1:36
Daniel Saberski 1:9

Ordfiirande
Lars-GunnarTaube l:42

Suppleanter
Bjom Soderberg 1:50
Pia Sodemann l:35

Revisorer
Per Adolfsson 1:20
Borje Hiill 1:43

Revisorssuppleanter
Anders Drangel 1:40
Viveca Kleebinder 1:39

Catrin Rising 1:18
Lars-GunnarTaube 1:42
Biorn Alinder 1:36

Lars-GunnarTaube l:42

Bjom Sciderberg 1:50
Helena Stingberg Carlsson

Git Moller 1:27
Piir Wikblad l:23

Anders Drangel 1:40
Viveca Kleebinder 1:39

Vald t.o.m.2016
Nyval phZ Fr
Omval pil2 Fr
Omval ph2 Fr
Vald t.o.m.2016

Omval p6 1 ir

Omval pi I 6r
Nyval ph I Fr

Nyval p6l Ftr
Nyval pi 1 8r

Omval pi I 6r
Omval p6 I 5r

1:48
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17 Yal av styrelseledamciter, styrelseordfcirande och
suppleanter

Till ordinarie styrelse ledamot valdes Catrin Rising 1:18, Lars-Gunnar Taube 1:42 och
Bjorn Alinder 1:36.
Till styrelseordforande valdes Lars-Gunnar Taube QA\ pi ett 5r.
Till suppleanter valdes Helena Stingberg Carlsson (1:a8) och Bj<im Soderberg (1:50) pi
ett 6r.

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Git M<iller (1:27) och Piir Wikblad (1 :39) p6 ett Ftr.
Till revisorssuppleanter valdes Viveca Kleebinder (1:39) och Anders Drangel (1:40) pn
ett ir.

19 Frdrga om val av valberedning
Till valberedning valdes Anders Riss6n (1:59) och Rolf Blom (1:31).

20 Ovriga frigor
Inga dvriga frigor.

21 Meddelande om plats ddr stdmmoprotokoll hil ls t i l lgdngligt
Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de medlemmar som anmdlt e-
postadress. Protokollet kommer dven att liiggas upp pe ft)reningens hemsida.

22 Stdmmans avslutande
Stiimmans ordfiirande Bo Fernholm tackade styrelsen och deltagarna samt fiirklarade
stdmman avslutad i tid och i god stiimning.

Styrelseledamot Anna Sandberg Q:Al och styrelse suppleant Pia Sodemann (1:35)
avtackades ftir sina insatser i styrelsen.

Bo Fernholm tackades for sin insats som stdmmans ordforande.

Vid protokollet

Ikaft (1:25)
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