Svinninge Samfällighetsförening

201,6

Protokoll årsmöte 2016-02-04

Protokoll Extra Årsmöte 2016
§ 1Stämmans öppnande.

Ordförande isvinninge Samfällighetsförening Peter Landvallförklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Peter Landvall och till mötessekreterare Caroline Meyer
Lagerspa rre.
§ 3 Val av två justeringsmän och rösträknare.
Stämman valde Paul Höglander och Andreas Novak att jämte stämmans ordförande justera

protokollet samt vara rösträknare på stämman.
§ 4 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 99 röstberättigade medlemmar, varav 14 fullmakter.
§ 5 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
§ 5 Fastställande av dagordning
Stäm man fastställde föreslagen dagordn ing.
§ 7 Presentation av Styrelsens förslag gällande SvSF:s klubbhus
Mats H-R presenterades styrelsens förslag till utformning, val av läge samt finansiering. Jens
Svefors från Svefors Arkitekter AB svarade på frågor rörande utformning, funktioner och
produktionskostnad. Förslaget diskuterades ingående av mötesdeltagarna varefter

omröstning ägde rum.
§ 8 Beslut vad gäller styrelsens förslag gällande SvSF:s klubbhus

Extra årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag vad gäller utformning och läge* med
röstsiffrorna 69 för och L4 emot, nedlagda röster l-6.

för finansiering av det nya klubbhuset
Extra årsstämman gav styrelsen i uppdrag att ansöka om banklån uppgående till 4 160 000
för finansiering av klubbhuset med 79 röster för och 2 emot, nedlagda röster l-8.
§ 9 Beslut vad gäller ansökan om Iån

§10 övriga ärenden
Extra årsstämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att Ekonomiska
föreningen Svinninge Hamnen bidrar med finansieringen av klubbhuset genom att
årsavgifterna höjs för externa hyresgäster i hamnen.
§ 11 lnkomna ärenden och motioner

(lnga motioner har inkommit)
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§12 Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för
medlemmarna
Stämman beslöt att protokollet skall anslås på anslagstavlorna samt på hemsidan senast den
18 februari.
§12. Stämmans avsluta nde
Mötesordförande Peter Landvall förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse.
*Bilaga 1. Styrelsens förslag som skickats med kallelsen.

Vid protokollet den 4 februari 2016
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