Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00,
Kalvhagsskolan, Styrsö

Närvarande:
Se bifogad närvarolista, bilaqa

1.

1

Stämman öppnas
Mötet öppnades av Henrik Bergdén. Beslöts att närvarolistan utgör röstlängd

2.

Val av justeringsmän
Tilljusteringsmän utsågs, förutom ordföranden, Bo Lindqvist och Per Gustavii

3.

Stadgeenligt utlysande
Stämman forklarades vara i behörig ordning utlyst.

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen, bilaqa 2, godkändes

5.

Val av ordförande och sekreterare
Henrik Bergdén utsågs att vara ordförande vid mötet och Lars Melin valdes att
föra dagens protokoll.

6.

Föredragningavverksamhetsberättelsem.m.

a)
b)

Henrik Bergdén föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
1 januari 2013 - 31 december 2013,
Ulrica Boje föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari

c)

2013 - 31 december 2013,
Bo Lindqvistföredrog revisionsberättelsen.

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tíd redovisningen
omfattade.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställdes resultat- och balansräkningen.

9.

Val av ordförande

Beslöts att omvälja Henrik Bergdén till ordförande

10. Val av styrelseledamöter
Beslöts att välja följande styrelse
Henrik Bergdén (omval, 2 år)
Lars Melin (omval, 2 år)
Bengt Gabrielii (omval, 2 år)
Bertil Pevantus (nyval, 2 år)

Noterades att Walter Hermansson, Rolf Nilsson och Ulrica Boje är valda
jämväl för 2014 enligt beslut vid årsstämman 2013.
Styrelsen fick d ärmed

fö lja

nde sammansättn ng
i

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

11.

Val av revisor

Beslöts att omvälja Anna Johansson och Bo Lindqvist som revisorer.

12.

Val 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 följande:
Bidrag för upprustning av Abores väg (stämman ställde sig positiv till att föreningen skulle kunna lämna bidrag till en upprustning av gångvägen om behov
härtill skulle anses föreligga samt lämnade mandat till styrelsen att utredafrâgan, bidragsbehovet och vid behov besluta härom).
Signalmast på Bratten (stämman ställde sig positiv till att foreningen

lämnade bidrag härtill samt lämnade mandat till styrelsen att utreda och besluta ifrågan).
Fiberutbyggnad på ön (Björn Hedberg redogjorde för den fiberutbyggnad och
anslutning tillfibernätet som var möjlig på ön).
Brattenplanen diskuterades (Henrik Bergdén informerade att kommunen har
ett pågående arbete avseende justeringar av Bratten, vilket arbete föreningen
bevakar).
Hastighetsbegränsning i Snobbrännan (stämman uttryckte delad uppfattning
av intresset härtill).

15. Arsmötet avslutas
Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades årsstämman avslutad.

protokollet

Melin

Justeras

Henrik Bergdén

Justeras

Bo Lindqvist

Per Gustavii

Efter årsstämman hölls en uppskattad redogörelse av Siv Svensson (ordföranden
i Dialog Södra Skärgården) om Dialog Södra Skärgården och Stadsdelsnämndens arbete och verksamhet avseende frågor som berör Södra Skärgården.
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Styrsö Fastlg hetsägarefören lng
Box 31

430 84 STYRSÖ

Ordinarie fürenin gssammanträde med Styrsö Fastighetsåi gareftirening

Tid:
Platu:

Söndagen den 6 april 2014, klockan 13.00
Iftlvhapkolånlstynö (sWrr¡o råryenviþ 51)

Föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas.

2

Stadgeenligt utlysande

3

Godkåinnande av dagordning

4

Val av ordfürande och sekreterare
fìir mötet.

5

Val av två justeringsmåln,
röströknare

6

Föredragning och godkånnande av:
a) Verksamhetsberättelse
b) Å.rsredovisning
c) Revisionsberättelse

7

Frågan om onsvarsfrÍhet ftir
styrelsen

8

Val av ordfärande20l4

9

Val av styrelseledamöter

10 Val av revisorer
11 Val av valkommitté
L2 Beslut om årsavgift

13 Övriga frågor
14 Årsmötet avslutas

I samband med årsmötet kommer Ordfõrande i Dialog Södra Skilrgården Siv
att informera om deras verksamhet i Stadsdelsnämnden.

Styrsö

20t4-04-06

Svensson

Styrsö Fastlg hetsägareförenin g
Box 31
430 84 STYRSÖ

Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen har under perioden mellan föreningssammanträdena varit;
Henrik Bergdén
Walter Hermansson
Vice
Lars Melin
Kassaförvaltare Ulrica Boje

Ordftirande
ordftirande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

RolfNilsson
Gustav Svensson
Bengt Gabrielii

Revisorer har varit Anna Johansson och Bo Lindquist.
Valberedningen har bestått av Per Gustavii och Björn Hedberg
Styrelsen har, sedan fóregående föreningssammanträde,
arbetsmöte.

hållit

5 protokollförda möten samt

I

Styrsö Fastighetsåigareftireningen har under året bland annat:

o

Haft sammanträffande med Park o. Natur och Trafikkontoret i Göteborg angående
Brattenplanen. Syftet är att flirbättra och ftirsköna Bratten. Cykel- och
golfbilsparkeringama behöver iordningställas. Bygga fler toaletter, ev. en signalmast
och sjöbodar m.m. Även väckt ett gammalt önskemål från Fastighetsägare füreningen
om att öppna en ny godsterminal vid Långesandsbron för tunga transporter.
Arbetat med möjligheter till fartbegråinsning i "Snobbrännan".
Bedrivit uthyrning av byggställningar och diverse verþg och maskiner till
ftirmanliga medlemspriser.
Inköpt en ny byggställning samt en ny markvibrator.
Låtit SEB fürvalta frireningens kapital.
Ett stort bidrag har givits ftir att hjälpa till med byggandet av Kohagen Arena vid
Kalvhagsskolan.
Försett Styrsö Bratten och Tången med julgran och ny belysning.
Rest Signalmast på Tången efter ommålning och reparation.
Aven givit bidrag till reparation av sjömåirket på Stora Rös,
Haft sammanträffande med Väg- och jaktfÌireningarna angående brev fran medlemmar
i Fastighetsägarfü reningen.
Uppdaterat medlemsregistret i ny version.
Beträffande Föreningens ekonomi hitrvisas till separat Ekonomisk redogörelse ftr
kalenderåret 2013.

o
o
o
o
o
o
o
.
o
o

Styrsö den 2014-04-06

Henrik Bergdén
Ordfürande

