Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga:1)
stämma lördagen den 19 maj 2018, kl 10.00 i KSK
Årsmötets öppnande.
Ordförande Torbjörn Stjernberg hälsade alla de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Registrering av närvarande.
Närvarolista fanns på plats och fylldes i av mötesdeltagarna (bil.1).
1. Val av ordförande för stämman.
Börje Nilsson valdes till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för stämman.
Britt-Marie Bryngelsson valdes till mötessekreterare.
3. Val av två justerare.
Magnus Öhrn och Peter Svensson valdes att justera stämmoprotokollet.
4a. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Kallelse har 3 veckor före stämman sänts via e-post eller brev till samtliga kontaktpersoner för
andelsägarna. Kallelse och tillhörande dokument var dessutom anslagna på Sydkosters
samfällighetsförenings hemsida, dvs www.sydkostervagar.se samt i pappersform på Naturum.
Beslutades att stämman var stadgeenligt utlyst.
4b. Styrelsens berättelse inklusive årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2017.
Torbjörn Stjernberg redogjorde i korthet för förvaltningsberättelsen som funnits tillgänglig i sin
helhet på hemsidan och i Naturum som en del av årsredovisningen. Torbjörn informerade om
styrelsens sammansättning och att en av de två suppleanterna avgått under året.
Kassören Fredrik Öhrn redogjorde för det ekonomiska utfallet.
Stämmoordförande undrade om det fanns några frågor till Torbjörn. Så var inte fallet.
4c. Revisorernas berättelse
Torbjörn läste upp revisorernas berättelse då ingen av revisorerna var närvarande.
Beslutades att fastställa årsredovisningen och den föreslagna resultatdispositionen, nämligen
till underhållsfonden 1100 000 och att balanseras i ny räkning 339 600 kr.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
6. Framställningar från styrelsen och motioner
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
Torbjörn redogjorde för kommande förbättringar enligt underhållsplanen. Han informerade om
det förslag styrelsen fått från gatuchefen i Strömstad gällande Dustexbehandling. Ytterligare en
spegel kommer att sättas upp vid svängen hos Göran.
Förslag om fotocellsbelysning togs upp. Gatubelysningen är kommunens ansvar. Styrelsen tar
upp frågan med kommunen.
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslutades om oförändrad ersättning, 2,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter, varav 4000 skall fördelas
bland revisorerna.
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8. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019
Styrelsens kassör, Fredrik Öhrn, redovisade budget för verksamheten till 31 dec 2019, se tidigare utskick.
Beslutades att godkänna budgetförslaget samt debitering av SEK 1200 per andel, samt godkänna
debiteringslängden som cirkulerades bland stämmodeltagarna.
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
Valberedningens representant Magnus Öhrn redovisade valberedningens förslag.
Beslutades, i enlighet med detta förslag, att utse följande styrelse:
Torbjörn Stjernberg och Britt-Marie Bryngelsson delar ordförandeskapet. Torbjörn valdes för 2 år och
Britt-Marie valdes för 1 år.
Ledamöter: Anders Tysklind och Fredrik Öhrn valdes för 2 år. Jane Karlsson och Göran Larsson valdes för
1 år. Helene Andersson Novela valdes för 2 år vid stämman 2017 och kvarstår således.
Suppleanter: Ulf-Inge Hansson och Anita Andersson, ny, valdes för ett år.
10. Val av revisorer och revisorssuppleant
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse följande personer:
Revisorer: Lars Flodin, Johan Boman
Revisorssuppleant: Berit Eriksson
11. Val av valberedning
Beslutades utse till valberedning inför 2019 års stämma följande personer:
Ann-Marie Andersson, Olle Ekström och Magnus Öhrn att inom sig utse sammankallande.
12. Övriga frågor
Torbjörn redogjorde för förslagen till stadgeändringar. Stämman beslutade att stadgarna kan godkännas
efter ytterligare ett stämmobeslut.
Göran gav en kort information om bredband.
13. Meddelas att stämmoprotokollet hålls tillgängligt
på Naturum, samt via www.sydkostervagar.se

Vid protokollet

Mötesordförande

Britt-Marie Bryngelsson

Börje Nilsson

Justeras

Magnus Öhrn
Peter Svensson
(underskriven version finns i original i Sydkosters samfällighetsförenings arkiv)
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