Haspens Samfällighetsförening
Föreningsstämmans protokoll 2018-06-10
Tid: 16:00 – 18:00
Bilagor till föreningsstämmans protokoll:
Bilaga 1
Kallelse och dagordning
Bilaga 2
Närvarolista och röstlängd
Bilaga 3
Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 4
Förvaltningsberättelse 2017
Bilaga 5
Revisionsberättelse 2017
Bilaga 6
Utgifts- och inkomststat 2018
Bilaga 7
Debiteringslängd 2018-2019
Protokoll fört vid Haspens Samfällighetsförenings föreningsstämma i Hageby Hus aula
söndagen den 10 juni 2018.
Närvarande:29 fastighetsägare och 1 rättighetshavare från 48 medlemsfastigheter.
Bilaga 2: Närvarolista och röstlängd.
§1

Stämmans öppnande
Ordförande Magnus Lekander hälsade de närvarande välkomna och informerade
lite kort om att styrelsen under det gångna året haft en hel del uppdrag att arbeta
med, därefter förklarades samfällighetsföreningens ordinarie föreningsstämma
öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes och godkändes av stämman.

§3

Upprop och upprättande av röstlängd
Efter upprop och granskning av fullmakter fastställdes röstlängden till 28 röster.

§4

Fråga om stämman anses behörigt utlyst
Stämman beslutade att utlysningen av densamma varit behörigt utlyst.

§5

Val av ordförande för stämman
Stämman valde Martin Löfgren till ordförande för stämman.

§6

Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Håkan Hultberg till sekreterare för stämman.

§7

Val av två justeringsmän som jämte mötesordföranden skall justera dagens
protokoll samt att vid behov vara rösträknare vid mötet
Stämman valde Andreas Hjelm och Elias Mousa till justeringsmän.

§8

Styrelsen och revisorernas berättelser
Mötestordförande Martin Löfgren lämnade över ordet till styrelsen.
Ordförande Magnus Lekander och kassör Tommy Jonsson föredrog styrelsens
verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för år 2017.
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§ 8 forts

Styrelsen och revisorernas berättelser
Föreningens revisionsberättelse från revisionsbolaget Grant Thornton som
tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret föredrogs
kortfattat av mötesordförande Martin Löfgren.
Bilaga 5: Revisionsberättelse 2017.
Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsen och revisorernas berättelser
och lägga dem till handlingarna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

§ 10

Framställningar från styrelsen
Inga fråga under denna punkt fanns att behandla.

§ 11

Motioner från medlemmar
Inga fråga under denna punkt fanns att behandla.

§ 12

Arvoden till styrelsen och valberedningen
Styrelsen föreslog att arvodet för styrelsens ledamöter skall vara 2 prisbasbelopp
att fördela inom sig.
Arvodet till valberedning föreslogs vara oförändrat 1500 kr att fördela inom sig..
Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 13

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Ordförande Magnus Lekander och kassören Tommy Jonsson föredrog
tillsammans utgifts- och inkomststat för 2018.
Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och
inkomststat för 2018
Bilaga 6: Utgifts- och inkomststat 2018.
Kassören Tommy Jonsson föredrog och visade den utskickade
debiteringslängden som fastställer vad samtliga medlemsfastigheter skall
uttaxeras med under perioden juli 2018 till juni 2019.
Bilaga 7: Debiteringslängd 2018-2019

§ 14

Val av:
a) Ordförande för ett år.
Valberedningen föreslog nyval av Magnus Lekander.
Föreningsstämman valde Magnus Lekander till ordförande för ett år.
b) Två ledamöter för två år.
Valberedningen föreslog nyval av Abbe Kasselia och Håkan Hultberg.
Föreningsstämman valde Abbe Kasselia och Håkan Hultberg för två år.
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§ 15

Val av två revisorer jämte suppleanter för ett år.
Valberedningen föreslog Christian Kromnér, Claes Niklasson, Grant Thornton.
Valberedningen föreslog omval av Martin Löfgren till revisorsuppleant.
Suppleanten träder in ifall de ordinarie revisorerna av någon anledning inte kan
fullfölja revisionsuppdraget.
Martin Löfgren ville föra till protokollet att han önskar att revisorssuppleanten
får ta del av revisionsresultatet från revisorerna i god tid innan årsmötet.
Föreningsstämman valde personerna ovan enligt valberedningens förslag.

§ 16

Val av valberedning för ett år varav en skall vara sammankallande.
Föreningsstämman valde Elias Mousa, Andreas Hjelm och Dragan Dijak till
ledamöter i valberedningen, Elias valdes till sammankallande ledamot.

§ 17

Övriga frågor
Tommy och Magnus redogjorde för styrelsens arbete med utredning av framtida
planerade åtgärder såsom; dränering, brandväggar på vindarna och byte av
varm- och kallvatten ledningar i källarna. Styrelsen kommer senare i höst att
kalla till informationsmöten gällande dessa ovan nämnda utredningar.

§ 18

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Protokollet kommer att finnas i två original, varsitt hos Magnus Lekander och
Tommy Jonsson efter att dessa är godkända och justerade.

§ 19

Mötets avslutande
Mötesordförande Martin Löfgren tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
Med de orden förklarades den elfte ordinarie föreningsstämman för avslutad.

Norrköping dag som ovan

Håkan Hultberg
mötessekreterare

Justeras

Martin Löfgren
mötesordförande

Elias Mousa
justeringsman

Sida 3 av 3

Andreas Hjelm
justeringsman

