PROTOKOLL
ORDINARIE
STAMMAI EDESOSAMFALLIGHETS.

r6neunc UAIIDAGEN
13ApRtLzols,18.30
Matteusskola,Aulan,Vanadisvdgen16,Stockholm
1 St?immanscippnande
Styrelsensordfiirande LG Taube oppnadestdmman.

2 Godkdnnande
av dagordningen
Stiimman godkiinde dagordningen.

3 Val av ordfdrandevid mcitet
Bo Femholm (1:55) valdes till motesordforande.

4 Anmdlanav styrelsensval av protokollfrirare
Anna SandbergQ:al anmiildessomprotokollforarep5 motet.

5 Val av justeringsmdntillika rdstrdknare
Ann Sjciberg(I:22) och StefanKraft (l:25) valdes till justeringsmdnoch rdstriiknare.

6 FrAgaom stammanblivit stadgeenligtutlyst.
Motet fann att stdmmanblivit stadgeenligtutlyst.
Kallelse skickadesut via e-postmandag30 mars, 2015.

7 Faststdllandeav rcisttdngd
Lista tiver ndrvarandeoch med fullmakt representeradefastighetsiigareuppriittadesav
Daniel Saberski(l:8) och Pia Sodemann(1:35) vid medlemmarnasankomsttill motet.
29 r<istberiittigadefastighetervar representerade.

8 F6redragningav styrelsensArsredovisning
gick igenom.
Arsredovisningen
Ett namnfelupptiicktespi revisorssuppleanter,
stir ChristerPihl (1:17)och det skasti
VivecaKleebinder(1:39).Med dennar?ittnings6godkiindestdmmanirsredovisningen.
Stiimmangodkiindefrrsredovisningen.

I

F6redragningav revisorernasberdttelse

Stiimmansordfiirande presenteraderevisorernasberiittelseddr revisorernatillstyrker att
styrelsenbevilj as ansvarsfrihetfiir verksamhetsiret.
Stilmman godkiinderevisionsber?ittelsen.

10 Beslutom faststillandeav resultatoch balansrdkning
Stiimman faststiillderesultat och balansriikninsen.

11 FrAgaom arvodenAt styrelseledamdter,
suppleanter,
revisoreroch revisorssuppleanter
Det beslutadesatt 16taersiittningenvara ofi)rdndrad (dvs. ingen ersiittning).

12 Frilgaom ansvarsfrihetf<irstyrelseledamdterna
Stiimman b eslutadeatt b evilj a styrelseledamcitemaansvarsfrihet.

13 Framstdllanfrin styrelsen- att beslutaom genom rcistning
13.1Nytt maxtak i fond fiSrGa2b
For atl fiirbereda ftir kommande stora reparationer/ombyggnationerav de gamla
bryggorna vid Sodraoch Osterglo beslutadestdmmanatt fonderingstaketfor Ga2b h<ijs
till 500 000 kronor frin nuvarande300 000 kronor.

13.2Budget och drsdebiteringar
Om ingen ansvarigfinns for midsommarfirandettillftirs budgetpostenfonderademedel.
(Ga2a)
Sttimmanbeslutadeatt 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 senastden 31 augusti 2015.

l3,3Sldtterdagoch ri5jdag2015
Stiimmanbeslutadeatt slitterdag ska ske 29 augusti enligt riktiinjer i handboken.
Stiimmanbeslutadeatt rojdag :ir 12 septemberoch ska ske gruppvis enligt indelning och
direktiv i handboken.

14 InformationfrAnstyrelse
l4.l Vattenfall
Vattenfall har varit ute under vSrenoch griir,.tned 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 iltgdrdadetta.
Under viren har dessutomen stolpelagatsi niirhetenav (1:58).
Walter Huth (1:60) och Dan Pihl (1:17) meddeladeatt tomtpinnarforsr,unniti samband
med Vattenfalls reparation.
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14.2Bryggfogdar 2015
Foljande fastigheteriir bryggfogdar vid
Brygga
Skiirkarlsedet
Skiirkarlsedet
SodraL-bryggan
SodraPontonen
Angbitsviken
ViistraSidan
dsterglo fastabryggan
dsterglo ponton
Osterelonorra

foreningensolika bryggor.
Namn
Fastigilret
Nordgren
1:45
Ernerot
1:19
Larsson
1:16
Hellgren
1:13
Riss6n
1:59
Blom
1:31
Thorn
1:51
Arwidsson l:34
Nilsson
I:37

Bitplats
19
31
5
11
1
1
5
2
3

14.3Bomupptagning 2015 och iliiggning 2016 Skdrkarlsedet
Foljande fastigheterdeltar vid bomupptagningoch bomiliiggling kommande sdsong.
Bltplats
l7
18
19
37
38
39
52
53
54

Namn
Ehrenpreis
Sjoberg
Nordgren
Emerot
BjorkmanA
BjdrkmanO
Riss6n
Pihl
Wallbers

Fastiehet
l:6
l:22
I:45
1:19
1:28
l:29
1:59
I:17
1:38

14.41Fi5rdndringari Handbokenversion8.1,2015
I dennaversion finns smi iindringar pi kartor samt att information kring fondering iir
inlast.

14.5Avloppsfrdgan
Kommande ombyggnationergor att loreningen kan forviinta sig en rikad belastningp5
bryggor, vd"garoch stigar di detta ska &tgiirdas.Styrelsenuppmanar:
o Boendeuppmanasatt samarbeteom mojligt for att minska belastningpi
allmiinning ar, vdgar och bryggor.
o Fastighetsdgarenafar garnainformerar varandraom bra losningar
Den enkiit som styrelsensamladein har visat att det finns fler entreprenorervarav en
har ca 10 fastigheter(Trago). Arbete och material kommer att komma ut till on
aprillmaj och entreprentirenhar i dialog med styrelsenlorklarat att de forstir att viigen
ska iterstiillas.
Styreslenvill ocksi piminna om att:
Fastighetsiigarendr ansvarig for eventuellaskadorp6 anliiggningaroch mark som
fastighetsiigareneller dennesbyggentreprencirereller andrauppdragstagareft)rorsakar.
All sonderkordmark, skadadevdgar eller bryggor tillhrirande samfilligheten ska
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skyndsamtiterstZillasav fastighetsdgarensom varit upphov till skadan.Aterstiillandet
skall ske pi fastighetsdgarens
bekostnadoch till det skick som anldggningenvar innan
skadanuppstod.

14.6Gdistbojvid Angbdtshryggan/ sotbryggan
Styrelsenhar utrett att ftireningen kan anliiggaboj utan att det piverkar avtal och regler
med Vattenfall. VattendgareHammarberg(1:1) har nyligen kommit in med forslag och
krav for attldgga ut bojen. Styrelsenanseratt vidare dialog behovs.
Stilmman gav styrelseni uppdrag att fortsdtta dialog for att kunna lagga i bojen snarast
mojligt.

14.7Grovsopor
Grovsopsbitenkommer till <inl0 maj och 16 augustimellan kl 11.30- 12.30.
Tiink pi att ni sjiilva ska bdra ombord allt och att inte ska lagra sopor vid
Angbitsbryggan innan.

15 Motionerfran medlemmar
Inga motioner har inkommit.

16 Valberedningens
forslagtill styrelseoch revisorerfcir
verksamhetsAret2015
Valberedningenhar bestitt av AndersRiss6n(1:59) och Piir Wikblad (l:23)
Nuvarandenamn

ForslasNamn 2015

Mandattid

Ordinarie styrelseledamiiter
Eva G-Nilsson1:26
Anna Sandberg1:47
CatrinRising1:18
Lars-GunnarTaubel:42
Lars-GunnarTaube
1:42
Bjrirn Alinder 1:36
BiornAlinder1:36
Daniel Saberski1:9

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

Ordfiirande
Lars-GunnarTaube
l:42

Lars-GunnarTaubel:42

Omval p6 1 ir

Suppleanter
Bjom Soderberg1:50
Pia Sodemannl:35

Bjom Sciderberg
1:50
HelenaStingberg Carlsson1 : 4 8

Omval pi I 6r
Nyval ph I Fr

Revisorer
PerAdolfsson1:20
Borje Hiill 1:43

Git Moller 1:27
Piir Wikblad l:23

Nyval p6l Ftr
Nyval pi 1 8r

Revisorssuppleanter
AndersDrangel 1:40
Viveca Kleebinder1:39

AndersDrangel 1:40
Viveca Kleebinder 1:39

Omval pi I 6r
Omval p6 I 5r
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17 Yal av styrelseledamciter,
styrelseordfcirande
och
suppleanter
Till ordinariestyrelseledamotvaldesCatrinRising1:18,Lars-Gunnar
Taube1:42och
BjornAlinder1:36.
Till styrelseordforande
valdesLars-GunnarTaubeQA\ pi ett 5r.
(1:a8)ochBj<imSoderberg
(1:50)pi
Till suppleanter
valdesHelenaStingberg
Carlsson
ett 6r.

18 Val av revisoreroch revisorssuppleanter
Till revisorervaldesGit M<iller(1:27)ochPiirWikblad(1:39)p6 ett Ftr.
Till revisorssuppleanter
valdesVivecaKleebinder(1:39)ochAndersDrangel(1:40)pn
ett ir.

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

20 Ovrigafrigor
Inga dvriga frigor.

21 Meddelande
om platsddr stdmmoprotokoll
hills tillgdngligt
Protokollet kommer att skickasut med e-posttill de medlemmar som anmdlt epostadress.Protokollet kommer dven att liiggas upp pe ft)reningenshemsida.

22 Stdmmansavslutande
Stiimmansordfiirande Bo Fernholm tackadestyrelsenoch deltagarnasamt fiirklarade
stdmmanavslutadi tid och i god stiimning.
Styrelseledamot
Anna SandbergQ:Al och styrelsesuppleantPia Sodemann(1:35)
avtackadesftir sina insatseri styrelsen.
Bo Fernholm tackadesfor sin insats som stdmmansordforande.

Vid protokollet

Ikaft (1:25)
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