
Protokoll fört vid ordinarie års-

stämma i Styrsö Fastighetsägare-

förening den 1 2 april 2015, kl 13:00,

Kalvhagsskolan, Styrsö

Närvarande:
Se bifogad närvarolista, Bilaqa 1.

1. Stämman öppnas

Mötet öppnades av Henrik Bergdén. Beslöts att närvarolistan utgör röst-
längd.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs, förutom ordföranden, Pia Lindquist och Peter
Friberg.

3. Stadgeenligt utlysande

Stämman förklarades 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) Henrik Bergdén föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret

1 januari 2014 - 31 december 2014,
b) Henrik Bergdén föredrog i Ulrica Boje:s frånvaro årsredovisningen för

räkenskapsåret 1 januari 2O14 - 31 december 2014,
c) Bo Lindquistföredrog revisionsberättelsen.



7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for den tid redovisningen

omfattade.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställdes resultat- och balansräkningen och beslöts att anta styrelsens
förslag till vinstdeposition (d v s resultatet balanseras i ny räkning).

9. Val av ordförande

Beslöts att omvälja Henrik Bergdén till ordförande för kommande

räkenskapsår.

10. Val av styrelseledamöter

Beslöts att välja följande styrelse

Walter Hermansson (omval,2 àr)
Rolf Nilsson (omval, 2 år)

Hans Johansson (nyval, 2 år)

Noterades att Henrik Bergdén, Lars Melin, Bengt Gabrielii och Bertil

Pevantus är valda jämväl Iör 2015 enligt beslut vid årsstämman 2014.

Styre lse n fick d ärmed fö lja nde samma nsättn i ng

Henrik Bergdén, ordforande, valjämna år
Walter Hermansson, vice ordförande, val ojämna år
Rolf Nilsson, val ojämna år
Lars Melin, sekreterare, valjämna år

Hans Johansson, ledamot, val ojämna år
Bertil Pevantus, ledamot, valjämna år
Bengt Gabrielii, ledamot, valjämna år

11. Val av revisor

Beslöts att välja Anna Johansson och Bo Lindquist 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 Arbores väg (stämman ställde sig positiv till att
föreningen skulle kunna lämna bidrag till upprustning av gångvägen samt

lämnade mandat till styrelsen att besluta i frågan avseende bidrag.)

- Signalmast på Bratten (stämman ställde sig positiv till att föreningen

lämnade bidrag härtill samt lämnade mandat till styrelsen att utreda och

besluta ifrågan).

- Brattenplanen diskuterades (Bengt Gabrielii informerade om det pågående

arbetet avseende justeringar av Brattenplanen, vilket arbete föreningen

bevakar).

- Informerades om att Räddningstjänsten ska stationera en ambulansbåt på

Donsö som minskar inställelsetiden avsevärt.

- Diskuterades att hemlösa romer "flyttat in" i en övergiven arbetsbod på

Myresjöhus fastighet på Skäret.

- "Parkeringsfickan" vid vårdcentralen diskuterades.

15. Arsmötet avslutas

Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades

årsstämman avslutad.



vid protokollet Justeras

Melin Henrik Bergdén

Justeras

Pia Lindquist Peter Friberg

Efter årsstämman hölls en uppskattad redogörelse av dels Bertil Pevantus (VD for
Styrsöbolaget) om framtidsplaner m.m. avseende färjetrafiken, dels Ola Tulldahl

angående tu rismfrågo r.



Bilaga 1

Närvarolista

SFF, ARSMÖTE 7 APRIL 2013
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Revisionsberättelse

Till årsstämman flör Styrsö Fastighetsägarforening

Org nr 857201-6692

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens ft)rvalûring i Styrsö
Fastighetsägarforening för är 2014.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet für räkenskapsåret.

Styrsö den12 april2015

Bo Lindquist Johansson


