Protokoll Arsstämma OSF
2018-05-28

PROTOKOLL OVERBY SAMFAL.LIGHET ORDINARIE ARSSTAMMA
Overby Samfallighetsförening, 717912-8090, ordinarie ársstämma, Resarö Farsamlingshem, Vaxholm, 2018-05-28,
kI. 19.00 -19.40
NARvARANDE
17 personer varav 13 fastighetsagare

§

1 MOTEls OPPNANDE

Ordförande Lars Kling hälsade alla välkomna och förklarade rsstämman äppnad

§

2 VAL AV ORDEORANDE

ValUes Nils-Erik Mrtensson som ordförande for stämman

§

3 VAL AV SEKRETERARE

ValUes Jan Knutola som sekreterare far stämman

§ 4 VAL AV IVA ]USTERINGSMAN TILLIKA ROSTRAKNARE
Valdes Eva Harrling och Kjell Jansson

§

5 FRAGA OM STAMMANS BEHORIGA UTLYSANDE

Stämman ansâg att kallelse har skett I enlighet med stadgarna § 14 genom kallelse tvâ veckor fore àrsstämman
publicerad p OSF hemsida samt genom fysiskt btev till samtliga medlemmar

§

6 GODKANNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkande den föreslagna dagordningen
En medlem efterfrgade ett fartydligande av föreningens nya stadgar, vilka foredrogs av Karin Jansson

§

7 STYRELSENS VERKSAMHET5BERATrEL5E OCH REVISORERNAS UTLATANDE

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningar, styrelsens farslag till inkomst- och utgiftsstat, budget,
revisionsberättelse, forslag till nya stadgar samt valberednings farslag till ny styrelse har delats ut till samtliga
berörda fastigheter i samband med kallelsen
Revisor Christer Hansson berättade om revisorernas arbetssátt och ambition att träffa styrelsen ngon eller nâgra
gnger under âret for lOpande rekommendationer och pa sâ vis minska revisionsberättelsens omfâng samt undvika
tyngre rekommendationer I densamma
Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfriet for det gángna âret
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§8

FASTSTALLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRAKNING

Stämman godkande resultat- och balansrakningarna som fastställdes samt beslutade att OverfOra resultatet I fly
räkning

§ 9 ANSVARSFRIET FOR STYRELSEN
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsftihet for det gngna ret i enlighet med revisorernas
rekommendation

§ 10

FRAMSTALLNINGAR FRAN STYRELSEN ELLER MOTIONER FRAN MEDLEMMARNA

Styrelsen framställde att man Onskar fornya samfällighetens stadgar enligt rekommendation fran Lantmäteriet. De
nya stadgarna innehaller inga avgOrande forändringar utan at en modernisering av stadgarna som mojliggOr en
hogre grad av digitalisering av administrativa uppgifter
Stämman beslutade att anta framställan Iran styrelsen om fornyade stadgar
EnIigt motion fran medlem vid fOregaende ârs stämma;
“Styrelsen hat i sitt svarforeslagit ârsmötet att besluta bta. att tillsOtta en arbetsgrupp for att utreda och
skapa farutsattningot for en effektivare administration och ãterkomma till fOreningsstamman 2012 med
en redogOrelse pa de aktiviteter sam styrelsen vidtagit mom styrelsens uppdrag”.
Karin Jansson redogor kortfattat for den tilisatta arbetsgruppens arbete med att automatisera styrelsens arbete
och dess kommunikation med medlemmarna. Bl.a. har ett nytt system for redovisning, Visma, infOrskaffats och
under aret kommer en bärbar dator att infOrskaffas for samfallighetens arbete. Vidare hat stytelsen pâbOtjat
arbetet med att samla in mail adresser fran medlemmarna for att darigenom skOta kommunikation utöver eller I
kombination med OSF’s hemsida, med medlemmarna. Backup pa uppgifterna I redovisnings system finns och en
nyanskaffad dator kommer att ha en backup funktion installerad.
Lats Kling berattade att samfallighetens hemsida kommer att vara den primära kanalen for kommunikation
framOvet och att en uppgradering av den samma skett under âret. Arbetsinsats och miljOpâverkan kommer att
minskas genom ett digitaliserat arbetssatt och uppat 5 000 pappers utskick kan undvikas. Arbetet sket I enlighet
med Lantmätetiets tekommendationet och mojliggors genom nya stadgar

§ 11

ERSAUNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade I enlighet med styrelsens fOrslag att ersättningen for 2018 skall vara
Ordförande
KassOr
Vice otdfOrande
Sekreterare
Ledamot, 2 st a 3 000
Suppleantet, 2 st a 2 000
Revisorer, 2 st a 500

5
5
3
3
6
4
1

000
000
000
000
000
000
000

27 000

÷ sociala avgifter
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§ 12

FöRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLANGD

Stämman beslutade att anta den utgifts- och inkomststat scm foreslagits av styreisen och finns tedovisad I
kallelsen till rsstämman

201$

INKOMSISTAT
Samfã liighetsavgifter
Finansiella intakter

181 500

0

Totala intäkter

181 500

2018

UTGIFTSSTAT
Kostnader allmanningar
Bryggor

200 000
10000

Förva tn i ngskostna der
externa rorelseutgifter/kostnader
utgifter/kostnader

Totala utgifter
Fornyelsefond

for personal

35 000
36 000

281 000
10 000

Stämman beslutade att mediemsavgiften förblir oförändrad vid SEK 500 per fastighet for 2018 samt att den färblir
oforändrad även 2019.
Stämman beslutade att debiteringfordelas lika p samtiiga delägarfastigheter med en utdebitering per fastighet
om SEK 500 per âr. Utdebitering sker medelst faktura att betala mom 30 dagar. Vid fastighet med flera delägare
kommer den scm har störst andelstal att faktureras. Vid lika andelstal väljs den som str forst i fastighetsregistret
erhâllet fran Lantmäteriet
I de fall en fastighetsagare onskar att annan an ovan angivna personer faktureras, eller änskar faktuta uppdelad
mellan fastighetsagare, utgär en extra hanterings kostnad om SEK 50 per faktura
Karin Jansson berattade cm styrelsens ambition om att tidigarelagga arsstamman for att kunna ta relevanta beslut
for innevarande verksamhets ar
Lars Kling berättade att utäkad budget for arbeten pa allänningar har mojliggjorts genom upphandling av nya
entreprenörer samt att del av budgeterat belopp fran foregâende âr inte utnytjats utan ackumulerats och forts in i
2018 ârs budget. En utOkad budget har givit mojlighet att ta in offerter fran fler aktOrer scm annars inte varit
intresserade att lagga ett anbud p.g.a. arbetets ringa omfattning
Stämman beslutade att godta Karins och Lars fOrklaringar och godkänna alit scm behandlats under § 12
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§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMOTER, STYRELSEORDFORANDEN

OCH SUPPLEANTER

I tur att avg är Iedamötena Lars Kling som ordförande, Jan Knutola, Anders Saby, Kerstin Edgren, Karin Jansson
och Berndt-Owe Palm, samtliga suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt valberedningen
Stämman beslutade om bifall for valberedningens fOrslag till 2018 ârs styrelse, suppleanter, revisorer och
valberedning:
Sittande, vald 2017

Lars Kling, Ledamot

Aterval 1 r

Jan Knutola, Ledamot

Aterval 2 r

Anders Säby, Ledamot

Aterval 1

Karin Jansson, Ledamot

at

Nyval 2 âr

Hans Michaelsen, Ledamot

Nyval 2 âr

Anders Lindved, Ledamot

Nyval 1 âr

Nils-Erik Mârtensson, Suppleant

Nyval 1 ar

Annikki Tillberg, Suppleant

Aterval 1 r

Gäran Johansson, Revisor

Aterval 1

Christer Hansson, Revisor

at

Aterval 1 ar

Hans Granqvist, Revisorssuppleant

Aterval 1 ar

Miriam Nordlöf, Valberedning

Aterval 1

BjOrn Bildsten, Valberedning

at
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Sittande och avgende Ledamot Berndt-Owe Palm begarde att foljande skall föras till protokollet for rsstämman:
Berndt-Dwe hat anmält sin kandidatur till en ledamots post 2018 men hat inte blivit kontaktad av valberedningen
kring detta
Berndt-Owe anmärket pa att valberedningen foreslagit 6 ledamöter medan det enligt stadgarna finns utrymme for
7 ledamotet
Berndt-Owe föreslar sig själv som ett tredje namn till val av valbetedning 2018 och begat votering om
valberedningen skall besta av tvâ ellet tte medlemmar samt vilka tva eller tre foreslagna petsoner som skall utgöra
valberedning 2018
Stämman beslutar genom omröstning att valberedningen skall besta av tvâ personer
Stämman beslutat genom omrostning att den foteslagna valberedningen skall kvatstâ och Miriam Nordlöf och
Björn Bildsten utgör valberedning 2018
Berndt-Owe âtetkallar sin kandidatur till valberedningen
Valbetedningen var ej närvarande vid ârsstämman

§ 14 MEDDELANDE OM

PLATS DAR STAMMOPROTOKOLLET HALLS TLLGANGLlGT

Stämmoptotokollet kommer att finnas tillgangligt pa samfallighetens hemsida och en kopia sättas upp pa
anslagstavlan vid Overby bussvändslinga senast tvâ veckot efter âtsstämman

§ 15

OVRIGA FRAGOR

Inga ovriga frâgor

§ 16

MöTETS AVSLUTANDE

Ordförande tackade alla närvarande och färklarade mötet avslutat
Vid ptotoko le

H’L”i,t,
Jan Knutola

Nils-Etik Martensson

Motessekreterare

OrdfOrande

Eva Harrling

Kjell Jansson

I
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