Årsstämma 2017 för Visingelunds Samfällighetsförening
Datum och tid: måndag den 13:e mars, 2017, kl. 19.00
Plats: Kvartersgården, Innerspåret 10
Närvarande från styrelsen:

Frånvarande från styrelsen:

Jonas Golan (Y28) Ledamot
Per-Ola Furne (M44) Ledamot
Robert Öhlen (I54) Ledamot
Björn Nylund (Y23) Ledamot
Set Moklint (M35) Ledamot
Thomas Boson (M18) Ledamot
Antonia Kraxberger (I48) Suppleant

Totalt var 17 hushåll representerade varav 6 st från styrelsen samt 0 st från valberedningen.
PROTOKOLL
1. Stämman öppnas
Årsstämman öppnades av styrelsens sekreterare.
2. Godkännande av mötets utlysande
Årsstämman godkände mötets utlysande som gjordes i tid enligt stadgarna.
3. Godkännande av dagordning
Årsstämman godkände dagordningen utan övriga frågor.
4. Val av ordförande för stämman
Årsstämman valde Jonas Golan (Y28) till årsstämmans ordförande.
5. Val av sekreterare för stämman
Årsstämman valde Thomas Boson (M18) till årsstämmans sekreterare.
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
Årsstämman valde Michael Berglund(Y11) och Karin Uddfors (I1) till justerare tillika rösträknare.
7. Styrelsen verksamhetsberättelse
Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen.
8. Årets resultat samt beslut om årets +/- resultat
Årsstämman godkände den framlagda resultat-och balansräkningen.
9. Revisionsberättelse
Revisorerna, Johan Henriks (Y26) och Michael Berglund (Y11), har gått igenom
räkenskaperna och inte hittat något de velat göra anmärkning på. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2016.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året.
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet
11. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar

Tre (3) framställan från styrelsen och inga motioner från medlemmar har inkommit;
Styrelsens framställan 1 - Arvodessänkning
Årsstämman beslutade att framställan godkännes.
Styrelsens framställan 2 - Husfärger
Årsstämman beslutade att framställan avslås. Årsmötet gav kommande styrelse uppdrag att undersöka
möjligheten att ändra färgkodning, samt hur färgbytet skulle genomföras.
Styrelsens framställan 3 – Framtid fibernät
Årsstämman beslutade att framställan godkännes.
12. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning samt övriga uppdrag
Ersättningen till styrelsen samt revisorer har under verksamhetsåret 2016 inklusive sociala avgifter och skatter
varit totalt 97.004kr.
Årsstämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagna ersättningar för nästa verksamhetsår.
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet
13. Styrelsens budgetförslag för 2017
Styrelsen föreslog Årsstämman att fastställa budgetförslaget för 2017.
Årsstämman antog budgeten för verksamhetsåret 2017.
14. Fastställande av budget, avgifter, förfallodagar och debiteringslängd
Styrelsen föreslog Årsstämman
att fastställa den årliga avgiften till 6 400 kr samt 800 kr till underhållsfonden.
att avgiften debiteras fastighetsägaren enligt debiteringslängden kvartalsvis med
betalningsdatum (27/11, 27/2, 27/5 och 27/8) Avgiften är beräknad så att varje
fastighet betalar 1/138-del.
Årsstämman antog styrelsens förslag enligt ovan.
15. Val av styrelse för 2017
Årsstämman valde följande ledamöter till styrelsen för 2017:
 Robert Öhlen (I54) (omval)
 Björn Nylund (Y23) (omval)
 Set Moklint (M35) (omval)
 Per-Ola Furne (M44) (omval)
 Robert Persson (Y36) (nyval)
 Victoria Ambrossi Lundblad (I29) (nyval)
 Sara Linde (Y38) (nyval)
Årsstämman valde Robert Persson (Y36) till ordförande 2017, notering att Robert Persson är vald till styrelsen
för perioden 2017 och 2018.
Årsstämman valde följande suppleanter till styrelsen för 2017
 Johan Gandéus (Y3) (nyval)
16. Val av revisorer för 2017

Årsstämman valde följande revisorer:
 Johan Henriks (Y26) (omval)
 Michael Berglund (Y11) (omval)
17. Val av valberedning för 2017
Årsstämman valde följande valberedning:
 Thomas Boson (M18) (nyval)
 Jonas Golan (Y28) (nyval)
Thomas Boson är sammankallande för valberedningen.
18. Övriga frågor
Följande diskuterades;
 Vid snöröjning har en del kantsten körts sönder. Frågan lyftes om markeringspinnar kan sättas ut för
att underlätta vid snöröjningen.
19. Meddelande om delgivning av stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll delges på föreningens hemsida samt på anslagstavla i kvartersgård
senast 2017-03-31.
20. Mötet avslutades

Ordförande

Sekreterare

________________________________
Jonas Golan (Y28)

________________________________
Thomas Boson (M18)

Justeringsmän

________________________________
Karing Uddfors (I1)

________________________________
Michael Berglund (Y11)

