Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjö gårds
samfällighetsförening 2010-09-18 på Laxnegården.
Närvarande enligt upprättad röstlängd. 4 fullmakter har inkommit.
§ 1. Stämman öppnas.
Ordförande Sune Andersson hälsar gamla och nya medlemmar välkomna varefter han
förklarar mötet öppnat.
----§ 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande väljs Göran Benedicks och till sekreterare Eva Jarenius.
----§ 3. Upprättande av röstlängd
För upprättande av röstlängd beslutas att lista för påteckning cirkulerar bland de närvarande
medlemmarna.
----§ 4. Stämmans behörighet
De närvarande medlemmarna anser att föreningsstämman är utlyst i laga ordning.
----§ 5. Val av justerare tillika rösträknare.
Till justerare tillika rösträknare väljs Fredrik Nylén och Eva Abragi.
----§ 6. Anmälan av övriga ärenden samt godkännande av dagordningen.
Inga övriga ärenden anmäls.
Stämman godkänner föreliggande dagordning.
----§ 7. Styrelsens årsredovisning och berättelse
Årsredovisningen uppvisar ett överskott på 124` kr. av vilket styrelsen föreslår att 120´kr
avsätts till underhållsfonden.
Förslaget godkänns och årsredovisning med berättelse läggs till handlingarna.
----§ 8 a Ansvarsfrihet för styrelsen
Johan Särnquist läser upp revisionsberättelsen i vilken framgår förslaget att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.
----§ 8 b Tack till avgående styrelsemedlemmar och revisorer
Ordföranden avtackar John McCall, Johan Särnquist och Ingrid Lindström för mångårigt
förtjänstfullt arbete för föreningen.
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§ 9.a Propositioner från styrelsen avseende ”Förslag till ordningsföreskrifter juni 2010”.
Styrelsens förslag diskuteras.
Stämman bifaller förslaget med en ändring i texten under rubriken ”Fastighetsägare”, där
ordet – dike - stryks.
§ 9.b Motion avseende ”Installation av stegar på de båda båtbryggorna”.
Motionären Glanz Flv.2 föreslår rubricerade installation. Styrelsen bifaller motionen avseende
en stege på stora bryggan och föreslår att 2.500 kr. avsätts.
Stämman bifaller styrelsens förslag
-----§ 9.c Motion avseende ”Båtar bör tas upp till den egna tomten under vinterhalvåret”.
Motionären Glanz Flv.2 föreslår rubricerade installation. Styrelsen föreslår avslag.
Stämman avslår motionen.
----§ 9.d Motion avseende ”Fråga om Tele 2:s mobiltäckning”.
Motionären Albin Friedner Flv. 19 föreslår att styrelsen ges uppdrag att kontakta Tele 2 för
att förbättra mobilmottagningen vid Svinsjön. Styrelsen föreslår att stämman inte behandlar
frågan med hänvisning till att den ligger utanför föreningens verksamhetsområde.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
----9.e Motion avseende ”Utveckling av samfällighetens midsommarfirande”.
Motionären Roberto Gonzalo Ålv. 13 föreslår i en omfattande motion att tydliggöra
föreningens midsommarfirande. Styrelsen har inte tagit ställning till motionen, då man menar
att firandet inte får belasta föreningens budget.
Efter diskussion drar motionären tillbaka sin motion.
Anna Kelly yrkar att en skrivning om midsommarfirandet läggs in i ordningsföreskrifterna.
Efter votering medelst handuppräckning med siffrorna 24 - 22 till förmån för Annas yrkande
beslutar stämman att Anna skriver ett tillägg till ordningsföreskrifterna.
----§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorer samt tillsynsmän/funktionärer
Stämman godkänner förslaget om oförändrade ersättningar.
----§ 11. Styrelsens förslag till budget 2010-2011 samt avgifter till föreningen.
Stämman beslutar att godkänna budgeten i sin helhet.
----§ 12. Val av styrelse- och styrelseordförande samt styrelsesuppleanter.
Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande:
Ordinarie ledamöter
Sune Andersson
Yngve Pettersson
Charlotte Löfgren
Fredrik Nylén
Eva Jarenius

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
2 år
2 år

Styrelseordförande
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Sune Andersson
Styrelsesuppleanter
Stig Bengtsson
Lotta Lindström

1 år
Kvarstår 1 år
2 år

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande:
Revisorer
Ulf Åkerström
Patrik Kelly
Revisorssuppleant
Jan Terlecki
-----

Kvarstår 1 år
2 år
2 år

§ 14. Val av valberedning varav en sammankallande
Valberedningen har under verksamhetsåret 2009-2010 bestått av följande
Göran Almqvist, Karin Brodén Andersson, Anna Kelly och Thelma Benedicks med Karin
Brodén Andersson som sammankallande.
Stämman beslutar att omvälja valberedningen i sin helhet.
----§ 15. Sophämtning
Tillsyningsman Per L arsson har pga den snörika vintern med kostsamma plogningar och
sandningar väckt frågan om en gemensam sopstation för samfälligheten.
Frågan diskuteras och yrkanden ställs.
Johan Särnquist yrkar att stämman uppdrar åt styrelsen att arbeta fram konkreta förslag
John McCall yrkar att man avvaktar till dess man blir uppmanad av Gnesta kommun.
Efter votering medelst handuppräckning bifalls John Mccalls yrkande med siffrorna 22 – 18.
Stämman har alltså beslutat att så länge valfrihet medges inte befatta sig med frågan.
----§ 16. Tid och plats för protokolljustering
Protokollet justeras lördagen den 2 oktober kl. 10.00 hos Eva Jarenius, Laxvägen 13.
----§ 17. Mötets avslutning
Ordföranden Sune Andersson avslutar mötet
----JUSTERAS:

-------------------------Göran Benedicks

------------------------------Eva Jarenius

-----------------------Fredrik Nylén

------------------------------Eva Abragi
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