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§PROTOKOLL ORDINARIE STAMMA I EDESO 

SAMFALLIGHETS-FORENING TORSDAGEN 14 APRIL 2016, 
1830 

Matteus skola, Aulan, Vanadisvagen 16, Stockholm 

I Stämmans öppnande 
Styrelsens ordfOrande LG Taube öppnade stämman. 

2 Godkännande av dagordningen 
Stämman godkande dagordningen. 

3 Val av ordförande vid mötet 
Bo Fernholm (1:55) valdes till mötesordfOrande. 

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
Catrin Rising (1:18) anmäldes som protokollfOrare pa mötet. 

5 Val avjusteringsmän tHlika rösträknare 
Ann Sjoberg (1:22) och Peter Möller (1:27) valdes till justeringsmän och rösträknare. 

6 Fràga om stämman blivit stadgeenhigt utlyst. 
Mötet fann att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
Kallelse skickades Ut via e-post torsdag 31 mars, 2016. 

7 Fastställande av röstlangd 
Lista over närvarande och med fullmakt representerade fastighetsªgare upprättades av 
LG Taube (1:42) och Helena Stângberg Carlsson (1:48) vid medlemmarnas ankomst till 
mötet. 

28 rostberattigade fastigheter var representerade. 

8 Foredragning av styrelsens Ærsredovisning 
Arsredovisningen gick igenom. 

9 Föredragning av revisorernas berättelse 
Stªmrnans ordfOrande presenterade revisorernas berättelse dªr revisorema tillstyrker att 
styrelsen bevilj as ansvarsfrihet fOr verksamhetsâret. 

Stämman godkande revisionsberättelsen. 

10 Beslut om fastställande av resultat och balansrakning 
Stämman fastställde resultat och balansrakningen. 



14.1 Bryggfogdar 2015 
Följande fastigheter är bryggfogdar vid fdreningens olika bryggor. 

Brygga Namn Fastighet Bªtplats 
Skärkarlsedet Wallberg 1:3 54 
Skärkarlsedet Nilsson H 1:46 20 
Södra L-bryggan Erneroth 1:19 6 
Södra Pontonen Renlund 1:44 12 
Angbâtsviken Huth 1:60 2 
Västra Sidan von Matern 1:30 3 
Osterglo fasta bryggan Wikblad 1:54 3 
Osterglo ponton Fred 1:34 3 
Osterglo norra Alinder 1:36 1 

14.2Bomupptagning 2016 och iläggning 2017 Skärkar!sedet 
Följande fastigheter deltar vid bomupptagning och bomilaggning kommande säsong. 

Bâtplats Namn Fastighet 
01 Olsson 1:58 
02 von Matern 1:30 
20 Nilsson 1:46 
21 Westerlund 1:11 
40 Gottfridsdotter 1:26 
54 Wallberg 1:3 
56 Vesterlund 1:56 
57 Kraft 1:25 
58 Nandorf 1:57 

14.3 Förändringar I Handboken version 8.2, 2016 
I denna version har andringar gjorts for nya medlemmar och kartor parkerings- och 
bryggplatser. 

14.4 Grovsopor 
GrovsopsbAten kommer till on 15 maj och 21 augusti mellan kI. 11.30 - 12.30 
Tank pa* att ni själva ska bära ombord era sopor och att det inte är tillAtet att fOrvara 
sopor eller lAta sopor vara stAende vid AngbAtsbryggan. 

15 Motionerfrân medlemmar 
1.1. Motion I - orn ersättning (hanteras i punkt 13.1) 
1.2. Motion 2 - orn rOj- och sl.tterdagar (hanteras i punkt 13.1) 
1.3. Motion 3 - om laddplatser (hanteras i punkt 13.2) 
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bryggfogdar som har hand om Skärkarlsedet (Wallberg 1:3 och Nilsson H 1:46) thr 
mandat att se over lämplig losning. 

Anders RissØn: undrar vad som har hänt med gªstbojen vid Angbâtsbryggan. Det finns 
sedan tidigare ett muntligt tillstând fran Ingemar Hammarberg att samfÆlligheten far ha 
boj pa den platsen. 

Intresset fran styrelsen finns att Æterställa bojen, stªmman har sedan tidigare godkant 
kostnaden. 

Stämman uppdrar at Anders RissØn att ffirhandla med Hammarberg, och se till att det 
tas fram ett skrifihigt godkannande soin ska presenteras och godkannas av styrelsen. 

Onskemâl om gräsfrOn till gräset vid Angbâtsbryggan samt till korsningen vid 
midsommarangen. GräsfrOn kommer att infOrskaffas av styrelsen. 

21 Meddelande om plats där stämmoprotokoll halls tillgängligt 
Protokollet kommer att skickas Ut med e-post till de medlemmar som anmält e-
postadress. Protokollet kommer även att laggas upp pa ffireningens hemsida. 

22 Stämmans avslutande 
Stämmans ordfOrande Bo Femholm tackade styrelsen och deltagarna samt fOrklarade 
stämman avslutad i tid och i god stämning. 

Bo Fernholm tackades ifir sin insats som stämmans ordfOrande. 

Vid protokollet 

Catrin Rising (1:18) 

Just i as  
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,n SjOb 	:2) 	 Peter M011er (1:25) 
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