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PROTOKOLL
Ordinarie föreningsstämma

för verksa mhetså ret 201-6

Plats: Tallhöjdens Wärdshus, Simlångsdalen

Tid: 3 juni 2017 med start kl 14.00

Närvarande: Enl upprättad och till protokollet bilagd förteckning. Närvarande 25 personer repre-

senterade 64 andelsveckor och rned totalt 15 röster.

I a Styrelsens ordförande Christer Werner öppnade stämman och hälsade närvarande

välkomna.

Fastställdes upprättad närvarolista såsom röstlängd, innebärande l-5 röster.

5 b Till dagens föreningsstämma valdes som ordförande Christer Werner.

5 c Till dagens föreningsstämma valdes som justeringsmän Hans Carlsson och

Thomas Andrdn, samt som protokollförare Bert Lambeck.

5 d Stämman fastställde att kallelse till stämman behörigen skett.

5 e Årsredovisningen för 2016 ansågs föredragen genom att vara utsänd till respektive

medlem.

5 f Revisionsberättelse för 2016 ansågs föredragen genom att vara utsänd till respektive

medlem samt att Hans Carlsson läste upp vissa delar.

5 g Stämman fastställde de till årsredovisningen tillhörande resultat- och

ba lansräkningarna.

5 h Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2016.

5 i Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att årets underskott

kronor 162.891" och tidigare balanserat resultat balanseras i ny räkning.

5 j Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 6 stycken och

antalet suppleanter 2 stycken.

5 k Stämman beslutade att styrelseersättning skall utgå med kronor 75.000 för år 2018.

Föreningsrevisorn erhåller kronor 2.000 och vald revisor debiterar arvode enl. praxis

för utfört arbete. Rese- och traktamentsersättningar utgår enligt Skatteverkets

skattefria normer.
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S I Av styrelsens ordinarie ledamöter är Bo iohnsson och Bror Nordh sedan tidigare valda

till år 2018. Stämman valde enligt valberedningens förslag, innebärande omval av

Christer Werner och Claes-Göran Åkerberg, samt nyval av Rose-Marie Gelderman alla

pä 2 år, samt fyllnadsval på L år av Bert Lambeck.

Till suppleanter valde stämman enligt valberedningens förslag innebärande nyval av

Malcolm Höök på 2 år och fyllnadsvalavJan Mårtensson på 1år.

5 m Till revisorer valde stämrnan auktoriserade revisorn Sara Andersson (Deloitte) nyval

och föreningsmedlemmen Eija Sjöberg, nyval på 1 år. Till revisorssuppleanter valdes

Mats Henriksson (Deloitte) och föreningsmedlemmen Bengt Wileke på 1år.

5 n Stämman beslutade att valberedning består av Margareta Bratt, Anders Gelderman

och Annica Kjällgren. Till sammankallande utsågs Annica Kjällgren.

I o Behandlade stämman styrelsens förslag till reviderade stadgar. Stämman beslutade

enhälligt att anta det reviderade förslaget samt att nedan angivna ytterligare

revideringar ingår.

- | 5 2 skall förtydligande göras avseende ägande, förvaltande och underhåll av

inventarier och lösöre i varje bostadsrätt.

- I 5 7 utgår rad 10 "Upplåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen"

- I 5 8 skall ändras till avsättning skall göras enligt underhållsplanen,

- | 5 17 skall kallelsetiden ändras till kallelse inom 6 - 2 veckor före stämma.

- | S 19 skall vid pkt g vinst- ändras till resultat-

- | 5 22 skall tilläggas eller liknande efter personnummer

- | S 232:a stycket ersättes med:. Utan ansökan får dödsbo bruka bostadsrätt eller

andel därav upp till 3 år.

- | 5 26 i andra raden ändras bostadsrättshavarens till överlåtarens.

- | 5 37 på rad 4 och rad 5 ändras årsstämmor till föreningsstämmor.

5 p Som en följd av de frågor som framkom under 5 o skall styrelsen utreda hur

försäkringar och ansvar gäller då föreningen hyr ut vecka ägt av andelsägare,

S q förelåg motion från Jan Mårtensson som stämman beslutade behandla trots att den

inte var utsänd till andelsägarna. Motionen avsåg möjligheten att hyra ut

föreningsägda veckor torsdag - söndag. Stämman beslutade att detta var möjligt om

föreningen ägde båda veckorna som blev berörda.

I r Stämman beslöt att nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas i

Ma riefredsom rådet.

5 s Under frågestunden diskuterades möjligheten att sälja föreningsägda veckor.

5 t Christer Werner avtackade med blommor och presentkort Stig Olsson och Hans

Carlsson som med stämman lärnnar de uppdrag de på olika sätt haft sedan föreningen

sta rtade.

S u Ordförande tackade närvarande för visat intresse samt avslutade stämman.
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Simlångsdalen som ovan

Vid protokollet

Justeras:
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Hans Carlsson Thomas Andrdn


