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Protokoll fran Charlottendalshqjdens samfallighetsforenings ordinarie
arsstamma
Tid:
Plats:

2012-05-22, kl 18.30
Gemenskapslokalen Villan, Publikvagen 16, Farstadal

NSrvarande styrelsemedlemmar: Brita Kvarnstrom, Helena Cardelli, Thomas Nordin, Dick
Sanden, Kristofer Tengliden, Sandro Wennberg (suppleant) och Richard Halltell (suppleant)
Narvarande foreningsmedlemmar: totalt 18 st, enligt separat narvarolista

1. Motets oppnande
Motet oppnades av styrelseordforande, Brita Kvarnstrom.
2. Upprattande av fb'rteckning over narvarande medlemmar
Medlemsforteckningen skickades runt for notering av narvarande medlemmar. Totalt 18 st
foreningsmedlemmar var narvarande pa stamman.
3.
a)
b)
c)

Val av funktionarer
Ordforande - Christina Sedelius valdes till stammans ordforande.
Sekreterare - Helene Cardelli valdes till stammans sekreterare.
Justerare/rostraknare - Henrik Rohs och Kathleen Holm valdes till stammans
justeringsman tillika rostraknare.

4. Fraga om kallelse till stamman behorigen skett samt godkannande av dagordning
Kallelsen till arsstamman skickades ut 15 dagar fore stamman och har darmed behorigen
skett. Dagordningen godkandes.
5. Styrelsens arsredovisning for ar 2011
Ordforande gick igenom verksamhetsberattelsen samt resultat- och balansrakningen for ar
2011.
6. Revisorernas berattelse
Ordforande redogjorde for Revisionsberattelsen. Enligt revisor, Tommy Adriansson, farms
det inte nagra tveksamheter kring rakenskaperna f«5r aret och stamman godkande darmed
Revisorsberattelsen.
7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 2011
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for ar 2011.
8. Disposition av arets resultat enligt balansrakningen
Arets overskott a 435 kr foreslas balanseras till nasta ars rakning. Avsattning till
underhalls- och fornyelsefond foreslas till 55.000 kr. Dispositionsforslaget godkandes av
stamman.
9. Revisionsarvode 2012
Stamman beslutade art revisionsarvodet ska enligt lopande rakning.
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10. Styrelsearvode 2012
Stamman beslutade att styrelsearvodet ska uppga till 36.000 kr + sociala avgifter.
11. a) Val av styrelseledamoter
Avgaende styrelsemedlemmar: Brita Kvarnstrom, styrelseordforande, samt Thomas
Nordin och Dick Sanden.
Nyval av styrelseordforande pa 2 ar: Sandro Wennberg
Omval av styrelseledamoter pa 2 ar: Thomas Nordin och Dick Sanden.
Styrelseledamoter som sitter kvar pa ytterligare 1 ar: Helene Cardelli och Kristofer
Tengliden.
b) Val av styrelsesuppleanter
Avgaende styrelsesuppleanter: Rikard Halltell och Sandro Wennberg
Omval av styrelsesuppleant pa 1 ar: Rikard Halltell
Nyval av styrelsesuppleant pa 1 ar: John Ericson
12. Val av revisor samt revisers suppleant
Avgaende revisor och revisors suppleant: Tommy Adriansson och Hanna Helsing
Omval av revisor pa 1 ar: Tommy Adriansson
Omval av revisors suppleant pa 1 ar: Hanna Helsing
13. Val av valberedning samt sammankallande
Avgaende valberedning: Hans Ericson och Hanna Helsing.
Nyval av valberedning pa 1 ar: Gustav Sandstrom (sammankallande) samt Henrik Rohs.
14. Inkomna motioner
Inga motioner har lamnats in till styrelsen fore mars manads utgang.
15. Plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt
Stammoprotokollet kommer att publiceras pa samfallighetens hemsida, senast 31 maj.
www. charlottendalshoj densshf. se
16. Motet avslutas
Stammans ordforande tackade f6r fortroendet och avslutade motet.

Christina Sedelius, ordforande pa stamman

Helene Cardelli, sekreterare

Protokollet jusjeratay:
Henrik Rohs

Kathleen Holm

