
Protokoll fört vid ordinarie års_
stämma i Styrsö Fastighetsägare-
förening den 7 april 2013, kl 13:00,
Kalvhagsskolan, Styrsö

Närvarande:
Se bifogad nårvarolísta, Bilaqa 1.

1. Stämman öppnas

Mötet öppnades av Henrik Bergdén. Beslöts att närvarolistan utgör rös¡ängd

2. Stadgeenligt uflysande

Stämman forklarades vara i behörig ordning uflyst.

3. Godkännande av dagordning

Den för stämman upprättade dagordningen, Bilaga 2, godkändes med tiilägg
av punkten "övriga frågo/'.

4. Val av ordförande och sekreterare

Hans Bergdén utsågs att vara ordförande vid mötet och Lars Melin valdes att
föra dagens protokott.

5. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs, förutom ordforanden, Lars Melin och Rolf Törnqvist.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse m.m.

a) Henrik Bergdén föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
1 januari 2012 - 31 december 2012,

b) Mikael Nilsson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 1 janu-
ari 2012 - 31 december 2012,

c) AnnaJohanssonföredrog revisionsberättelsen.



7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid redovisningen
omfattade.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställdes resultat- och balansräkningen

9. Val av ordförande

Beslöts att omvälja Henrik Bergdén till ordförande

I 0. Val av styrelseledamöter

Beslöts att välja följande styrelse

Walter Hermansson (omval)

Ulrica Boje (nyval)

Rolf Nilsson (nyval)

Styrelsen fick därmed fo lja nde sammansättni ng

Henrik Bergdén, ordförande, valjämna år
Walter Hermansson, vice ordförande, val ojämna år
Rolf Nilsson, val ojämna år
Lars Melin, sekreterare, valjämna år
Ulrica Boje, ledamot, val ojämna år
Gustaf Svensson, ledamot, valjämna år
Bengt Gabrielii, ledamot, valjämna år

1l.Val av revisor

Beslöts att väfja Anna Johansson och Bo Lindquist som revisorer

12.Yal av valkommitté

Beslöts att omvälja Per Gustavii och Björn Hedberg till valkommitté



13. Beslut om årsavgift

Beslöts att årsavgiften skall utgå med oförändrade 100 kronor/fastighet.

14.övriga frågor

Diskuterades följand e :

- Flexlinjen på Tången. Extra avgift om 19 kr

- Behov av anpassat vägnät för framtida behov.

- Att SFF bör ha med en representant i vägföreningens arbetsgrupp angå-
ende rättvis fördelning av vägkostnader

- Behov av sandboxar för halkbekämpning.

- Parkeringsfrågan på Saltholmen och behov av utredningspengar.

lS.Arsmötet avstutas

Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades årsstäm-
man avslutad.

lid protokollet Justeras

L rs Melin Henrik Bergdén

Justeras

Jan Melin Rolf Törnqvist

Efter årsstämman informerade chefen för vårdcentralen på Styrsö, Marie Johans-
son, om verksamheten.
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Bilaga 2

Dagordning

Ord inarie fö ren ingssam manträd e med Styrsö Fastighetsägarefören ing

Tid:
Plats:

Söndagen den 7 april 2013, kl 13:00
Kalvhagskolan/Styrsö (Styrsö Tångenväg 51 )

Föredragni ngslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Stadgeenligt utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, rösträknare

6. Föredragning av

a. Verksamhetsberättelse

b.Arsredovisning

c. Revisionsberättelse

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande 2013

9. Val av styrelseledamöter

10. Val av revisor och suppleant

11.Val av valkommitté

12. Beslut om årsavgift

13.Arsmötet avslutas

Efter mötet kommer chefen för vårdcentralen på Styrsö, Marie Johansson,informera
om verksamheten.

Styrsö den 7 april 2013

Henrik Bergdén


