2011-10-23
Protokoll från Hantverkarens samfällighetsförenings ordinarie höststämma 2011
Datum: 2011-11-23 Plats: Ribbybergsskolans matsal
Styrelsens ordförande Jan-Olow Ungh hälsade deltagarna välkomna till årsstämman och
förklarade stämman öppnad.
§ 1 Upprop/upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
på stämman.
Under mötet närvarade 32 röstberättigade medlemmar och en medlem representerades med
fullmakt
§ 2 Val av ordförande för stämman.
Stämman beslutade välja Richard Bruvik till ordförande.
§ 3 Val av sekreterare för stämman.
Stämman beslutade välja Erkan Holtay till mötessekreterare
§ 4 Val av två (2) justeringsmän att tillika tjänstgöra som rösträknare på stämman.
Stämman beslutade utse Inger Johansson och Staffan Ekeroth till justeringsmän.
§ 5 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
Stämman beslutade att kallelsen skett på behörigt sätt.
§ 6 Anmälan av ej förhandsanmälda frågor samt beslut om dessa skall tas upp till
behandling av stämman.
Stämman beslutade att en ej förhandsanmäld fråga skulle tas upp till behandling under § 13:
”Information om utredningen av snöröjningsfrågan” kommer att redovisas av Göran
Sonmark, sammankallande till gruppen, § 13 se bilaga.
§ 7 Styrelsearvode sektion 1
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, 66 000.- SEK / år, ingen förändring.
§8 Styrelsens förslag till utgiftsstat, samt fastställande av uttaxering avseende
sektion 1
Stämman beslutade att godkänna budgetförslaget samt fastställde årsavgiften för sektion 1 till
2 500.- SEK / år. Ingen förändring.
§ 9 Styrelsearvode sektion 2
Stämman beslutade att arvodet, 3000.- SEK/år blir oförändrat.
§ 10 Styrelsens förslag till utgiftsstat, samt fasställande av uttaxering avseende
sektion 2. (se budgetförslag)
Stämman beslutade att godkänna budgetförslaget samt fastställa årsavgiften för sektion 2 till
1000.- SEK/år, ingen förändring.
§ 11 Val av nya styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Val av valberedning, 3 ledamöter varav en sammankallande.

Till ordförande valdes Paul Lindblom för två år, nyval.
Till ordinarie ledamöter valdes:
Staffan Ekeroth, nyval, 1 år
Lex Samson, nyval, 2 år
Richard Bruvik nyval 2 år
Johanna Höglund omval 1 år
Till suppleanter valdes:
Anders Pärhagen, nyval, 1 år
Johan Klagsmark nyval, 1 år
Till revisorer valdes:
Benny Westerberg, omval, 1 år
Börje Karlsson, omval, 1 år
Katarina Svedefeldt suppleant, omval, 1 år
Till valberedningen valdes:
Conny Turesson, omval, 1 år sammankallande
Caterine lindgren 1 år
Inger Johansson, nyval, 1 år
§ 12 Inkomna motioner
Till stämman hade en motion inkommit med yrkande om att riva upp vårstämmans beslut om
fyra städdagar. Efter diskussion beslutade stämman att delegera frågan till den nya styrelsen
för beslut.
§ 13 Övriga frågor som stämman under punkt 6 beslutat skall tas upp till behandling på
stämman.
Göran Sonmark, sammankallande i gruppen, redogjorde svårigheterna med gruppens arbete.
Gruppen anser att responsen från styrelsens sida varit bristfällig. Att åstadkomma ett nytt
avtal för kommande säsong blir svårt då datum för uppsägningen har överskridits. Det blir en
uppgift för nya styrelsen att skriva ett bättre avtal. Ett informationsblad innehållande
utredningsgruppens arbete delades ut till deltagarna och bifogas protokollet.
§ 14 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet delas ut till samfällighetens medlemmar samt införes på Hantverkarens hemsida.
www. http://hantverkarens-samfallighet.se
§ 15 Ordföranden förklarade stämman avslutad.
Bilaga: Information om utredningen av snöröjningsfrågan
Richard Bruvik ordförande

Erkan Holtay sekreterare

Inger Johansson justeringsman

Staffan Ekeroth justeringsman

