Protokoll fort vid arsmote med En- och Tjuvholmens
samfallighets- och stugagareforening den 2015
Datum: 13juni2015
Plats: Fralsningsarmens sommarhem, Tjuvholmen
Narvarande: 46 deltagare som representerade 35fastigheter enligt bilagd
forteckning.
§ 1 Motets oppnande
Fbreningens ordfbrande Inger Ahlberg halsade alia valkomna och fbrklarade
motet bppnat.
§ 2 Godkannande av att kallelse skett i behorig tid
Kallelsen har funnits pa anslagstavlorna och pa foreningens hemsida sedan mitten
av maj. Motet beslutade att kallelse skett i behorig tid.
§ 3 Forslag till dagordning
Fbrslaget till dagordning godkandes.
§ 4 Val av presidium
Till ordforande for arsmbtet valdes Lars Persson.
Till sekreterare for arsmotet valdes Stefan Gustafsson.
Till justerare, tillika rbstraknare, valdes Mikael Karlsson och Agneta Lindgren.
§ 5 Faststallande av styrelsens berattelse och bokslut
Mbtesordforande Lars Persson gav mbtesdeltagarna en stund att lasa igenom
verksamhetsberattelsen for stugagarefbreningen for 2014 och laste sedan
slutordet. Motet beslutade att godkanna verksamhetsberattelsen och lagga den till
handlingarna.
Bokslutet for stugagareforening, som aven omfattar samfallighetsforeningen,
genomgicks och godkandes. Motet beslutade att underskottet 2 055 kronor,
6'verfors till ny balansrakning.
Motesordfb'rande gav motesdeltagarna en stund att lasa igenom
verksamhetsberattelsen for samfallighetsforeningen for 2014. Motet beslutade att
godkanna verksamhetsberattelsen och lagga den till handlingarna.
§ 6 Faststallande av revisorernas berattelse
Revisor Nils-Olof Malmstrbm laste upp revisionsberattelsen for
stugagarefbreningen avseende verksamhetsaret 1 januari - 31 december 2014.
Revisionsberattelsen lades med godkannande till handlingarna.
Revisor Nils-Olof Malmstrbm laste upp revisionsberattelse for
samfallighetsfbreningen (som inte har nagon egen ekonomi) avseende 2014.
Berattelsen lades med godkannande till handlingarna.
§ 7 Fraga om ansvarsfrihet
Motet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret
vad galler saval stugagarefbreningen som samfallighetsfbreningen.

§ 8 Motioner och lor slag fran styrelsen
a. Mikael Karlsson foreslar att foreningen koper in en slapkarra for utlaning till
foreningens medlemmar. Arsmotet beslutade enligt styrelsens forslag att kopa
en slapkarra, undersoker vad som galler angaende forsakring, bokning etc. och
aven utser nagon som ansvarar for den.
b. Olle Hojer och Trine Haugset foreslar att arsmotet beslutar orn att
lordagskvallar och sondagar blir bullerfri tid. Inger Ahlberg redovisade
styrelsens forslag att inte infora sarskilda ordningsregler och talade om
grannsamverkan och vikten av att tala med grannarna och visa hansyn till
varandra. Arsmotet beslutade enligt styrelsens forslag.
c. Styrelsen foreslar att beslut om avgift och budget for 2016 fattas pa extra
stamma ho'sten 2015. Arsmotet beslutade enligt styrelsens forslag.
Ordforanden informerade om att datum redan ar inbokat - den 26 September.
§ 9 Ekonomi
a) Ersattning till styrelsen for ar 2015
Arsmotet beslutade att arvodet till styrelsen ska vara ofb'randrat 9 000 kroner for
2015.
b) Ersatming till revisorerna
Ersattning till revisorerna for 2015 ingar i ovanstaende belopp.
c) Avgifterfdr2016
Beslut om avgifter for 2016 kommer att fattas pa extrastamma/medlemsmote den
26 September 2015.
d) Budget for ar 2016
Beslut om budget for 2016 kommer att fattas pa extrastamma/medlemsmote den
26 September 2015.
§ 10 Val
Stugagareforeningen och samfallighetsfb'reningen
Till ledamot for 2 ar omvaldes Ulla Kviby.
Till ordinarie ledamot for 2 ar valdes Jan-Olof Gustafsson.
Till suppleanter for 1 ar omvaldes Lars Carlstedt och Marcus Gothberg och
Monica de Santa Cruz
Till revisor omvaldes Nils-Olof Malmstrom for tva ar.
Till revisorssuppleant omvaldes Fredrik Dahlberg for ett ar.
Till valberedare omvaldes Solveig Lindhe for tva ar.
§ 11 Ovriga fragor
a. Lars Carlstedt informerade att Gastabudstaden AB hittills fatt 15 anmalningar
om installation av fiberkabel. Vid foreningens fb'rfragan anmalde 27
medlemmar sitt intresse. Gastabudstaden har sagt att de nojer sig med 30
anmalningar innan de borjar grava. Anmalningar som gors nu galler under
detta ar till det pris som de givit.

b. Siv Karlsson fragade om anslagstavlan vid Tjuvholmsberget ar kommunens
ansvar. Foreningens ordfb'rande svarade att den ar stugforeningens ansvar och
att styrelsen kommer att se vad som behover atgardas.
c. Inger Ahlberg informerade om festkommittens arbete, att midsommarfesten
blir av och att de vill ha medverkan och priser till lotterierna. Det blir ingen
lista pa andra aktiviteter i sommar utan kommitten hanvisar till egna initiativ
och att den som ordnar en aktivitet garna far sa'tta upp ett anslag om det.
§ 12 Information om var protokollet kommer att anslas
Protokollen kommer att sattas upp pa foreningens anslagstavlor och laggas ut pa
hemsidan.
Avslutning
Inger Ahlberg Qverlamnade en blomma och tackade Soren Karlsson for allt arbete
han lagt ner for fb'reningen under manga ar.
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Motesordfb'randen Lars Persson tackar for visat intresse och avslutar motet och
bjuder in till kaffet.
Vid protokollet
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