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Årsta Havsbads samfiitlighetsförening
Stämmoprotokoll25 april2018 Aulan i Fredrika Bremerskolan, Handen

Marianne Rocklind hälsade alla välkomna till denna sin sista stiimma som ordft)rande. Hon
berättade, att huvuduppgiften under hennes l0 intensiva fu som ordftirande, varit att ro
installationen av det kommunala vatten- och avloppsarbetet i hamn. Det som nu kvarstår av
detta åir att firllftilja återstiillande av vägar vilket hon som adjungerad kommer att göra
tillsammans med Ingeman Bengtsson och Sune Lagerström,

Diirefter öppnade ordftirande Marianne Rocklind stiimman

§

I

Stiimmans behöriga utlysande.
Då handlingarna innehållande underlag ftir samtliga ärenden inklusive
debiteringsliingd skickades med post den 4 april beslutades att ståimman är
behörigen kallad.

§

2

Val av ordfiirande till stämman.

§

3

Val av sekreterare till stämman
Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare ftir stiimman.

§

4

Val av justerare tillika rösträknare
Kent Melander och Lars=Otto Frick utsågs till justerare tillika röstriiknare.

§

5

Godkiinnande av röstlängd

Lars-Erik Blom valdes till ordftirande fiir stämman.

Röstliingden godktindes genom 106 nåirvarande fastighetsägare, varav 3 genom

tullmakt.
§

6

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkiindes.

§

7

Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning
gicks igenom och godkåindes att läggas till handlingama.

§

S

Revisorernas beriittelse gicks igenom och godkEindes att läggas
handlingarna.

§

9

Ansvarsfrihet

till

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet for 2017

§

l0

F'ramställningar från styrelsen
Styrelsen loreslog att stiimman ger den nya styrelsen i uppdragatttafram en
arbetsbeskrivning och kostnadsberäkning för en ftirvaltare fdr området.
Ståimman beslutade att ge den nya styrelsen i uppdrag att ta fram detta till
niista årsstä'mma.
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Styrelsens andra fråga till stitnman om att behålla tidningen fusta Havsbladet
med ett eller två nurnmer per år.
Beslutades att bibehålla papperstidningen med två nummer per fu.

§

1l

Motioner från medlemmarnå
Inga motio ner har inkommit.

§

12

Ersättning till styrelse och revisorer

l) Arvode ör

ftireningens administration 130 000 kr (ofiiriindrat).
Stiirnman godk?inde ftirslaget.

2) Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och ftir annat protokollftirt möte
fi)r styrelsens ledamöter och suppleanter. (oftirändrat)
Stiimman godkände ft rslaget.
3) Arvode till ftireningsvald revisor 6 000 kr då alla tre verksamhetsområden
inom ÅHS ingår i revisionen. (oftirändrat)
Ståimman godkiinde ftlrslaget.
4) Auktoriserad revisor med löpande riikning, Normal revision beråiknas
ca 35 000 kr (Parameter Revision).
Sttimman godkåinde fiirslaget.

till

5) Timarvode l50l« kan efter s§relsebeslut utgå fdr speciella uppdrag utöver
renodlat styrelsearbete (ofrråindrat).
Ståimman godkände forslaget.
Ovan nämnda belopp iir exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter ingår
moms. I resultatråikningen redovisas alla sociala avgifter ftir ftireningen på ett
separat konto,
§

13

Styrelsens fiirslag till beslut för 2018
Styrelsen ftireslog stiimmau :
a) att godkåinna styrelsens fiirslag

till

budget och verksamhetsplan fiir 2018 samt

underhållsplan fiir 2018 -2037
Stämman bifiill fdrslaget till budget och verksamhetsplan ftir 2018 samt
ftirslag till underhållsplan ftlr 2018 - 2037.

b) att godkåinna styrelsens ftirslag till debiteringsleingd ftir 2018 och faststäla att
en andel i Ga:1 är 3 690 kr att belalas i sin helhet senast 31 maj,
Debiteringsltingdema framlades vid ståimman samt var utskickade till alla
medlemmar.
Stäiiini$n biifdlt föislaget.

Sr
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§

14

Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter
St2imman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7 st och antalet suppleanter
ska vara 4 st.

§

15

Val av ledamöter i styrelsen
Valberedningen representerades av Göran Johansson och Lars-Otto Frick som
presenterade valberedningens ftirslag.

Val av ledamöter fiir två år
Britt-Marie
Ledamot

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bengtsson

Bengtsson
Sjöholm
Holmberg
Tille Tsiouras
Ingman
Lars
Bo

1 år

I

kvar

år ffllnadsval

nyval
nyval
nyval

Stämman biltill valberedningens fdrslag.
§

16

Val av styrelseordfiirande och kassör
en tid av två år växelvis

fiir

Mattias
ehrister

Ordfdrande
Ledamot

Lindmark
Reieh

nyval
I år kvar

Stämman biföll valberedningens förslag.
§

f7

Val av suppleanter {ör en tid av två år

Suppleanter

Hållnissa
Ola Ramqvist
Benny Brandefalk
Björnlarsson
Per

omval
nyval
nyval
nyval

i ordning enligt ovan
Stäinman btföll välberednlngens fdrslag.
Suppteanterna inträder

§

lS

Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad
revisionsbyrå ftir ett år
Ordinarie

revisor

Revisorssuppleant
Auktoriserad

revisor

Bartoletti
Markström

Gabriel
Göran

Parameter Revision

Marie Nordlander

§tämman biIötl valberedningens Ilirslag.

AB

I

omval
år omval

I

år omval

1 år

Ståimmoprotokoll 25 apnl2}lS,Aulan i Fredrika Bremerskolan, Handen
§

19
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Val av valberedning bestående av minst tre personer
Från ftiregående års valberedningen erbjuder sig Börje Johansson attvar:a
sammankallande även ftrr 2018. Dåirefter fick stämman i uppdrag att, under fem
minuters ajournering av mötet, ftirsöka hitta kandidater till valberedningen
varefter fdljande personer ftreslogs.

Börje Johansson, sammankallande
Sara Isman
Erik Littorin

omval
nyval
nyval

Stämman beslutade omval av Börje Johansson som sammankallande samt
nyval av Sara Isman och Erik Littorin.

§20

Övriga frågor
Fraga stiilldes om det finns regler ftir området om nålr man får snickra under
sommarmånaderna. Marianne Rocklind besvarade deffa med att samfiilligheten
inte kan sätta regler om detta dåiremot har man bett om omlastning vid tunga
transporter ftir att inte tiira på vägarna.

§21

Meddelande om plats där stämmoprotokollet håIles tillgängligt.
Stiimmoprotokollet kommer att håIlas tillgiingligt påhemsidan och
anslagstavlan vid expeditionen senast 9 maj. Dessutom kommer
ståimmoprotokollet att redovisas i sommamumret av Havsbladet,

§22

Stämman avslutades av ordftiranden Lars-Erik Blom varefter Marianne
Rocklind avtackade avgående ledamötema Bertil Lindborg (ej nitrvarande),
Kjell Grönquist (ej niirvarande) och Kjell Lönnberg samt avgående suppleanten.
Mikael Isaksson (ej nåirvarande) med btommor.
Dåirefter avtackade Christer Reich avgående ordfrranden Marianne Rocklind
som varit med i styrelsen i 10 år samt avgående vice ordftiranden Bo
Hellberg som varit med i styrelsen i hela 28 är. De avtackades med ett olivhäd
som ftirhoppningsvis kommer attbärafiukt ftir allt det arbete som nedlagts
under fuen samt presentkort med frrströelse nu niir de fär mer fritid.

Vid protokollet

,y/,Wh,'"/'
Britt-Marie Bengsson

Justeras:

furA-u*
Kcnt Melander

Lars-Otto Frick

