
Årsmöte-14

Protokoll fört vid Årsstämma för Södra Kopparmora
Samfällighetsförening

Datum: 2014-03-27

Plats: Värmdö Bygdegård

Närvarande: Se separat röstlängd

1  Stämmans öppnande Göte Davidsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna,
i sin roll som ordförande.

2  Godkännande av Dagordningen godkändes.
   dagordningen

3  Fråga om kallelse Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.
   skett i behörig
   ordning

4  Val av stämmo- a. Ordförande
   funktionärer Till mötesordförande valdes Göte Davidsson.

b. Sekreterare
Till mötessekreterare valdes Sven Persson.
3 Justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Stig Ingelsson
och Ulla Hjelm.

5  Justering av Antalet röstberättiga på stämman uppgick till 32 st. 
   röstlängd

6  Styrelsens Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen
    förvaltnings- till handlingarna.
    berättelse för 2013

7  Styrelsens Ekonomiska berättelsen godkändes.
   ekonomiska
   berättelse för 2013

8 Revisorernas Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av stämman.
  berättelse för 2013

9  Fastställande av Stämman beslutade att fastställa resultat- och balandsräkning.
   resultat- och
   balansräkning

10 Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
   för styrelsen



11 Styrelsens förslag Stämman godkände styrelsens förslag till oförändrade arvoden
    till arvoden för 2014 enligt följande:

¤  Ordförande 7.000:-/år
¤  Vice ordförande 5.000:-/år
¤  Sekreterare 7.000:-/år
¤  Kassör 1.200:-mån + hyra 500:-/mån

¤  5.000:-/år att fritt disponeras av styrelsens

12 Styrelsens förslag Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till underhållsplan
    övrigt för åren 2014 – 2034 (se kallelsen) samt kompletterande femårsåplan.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att arbetet enl.
underhållsplanen fortlöper under 2014 med omläggning av väg
för upptill 230.000:-

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag ang. rutiner 
för obetalda årsavgifter.
Efter en påminnelse lämnas kravet vidare till
Kronofogdemyndigheten för vidare åtgärd!

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att hyra toaletten
vid badet för ännu ett år.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att balansera 
årets resultat i ny räkning.

13 Behandling av En motion hade inkommit från Mats Vikström ang. avgift för de
    inkomna motioner som inte ställer upp röjardagarna.

Motionen avslogs då detta är omöjligt enl. stadgarna.

14 Faställande av Stämman antog oförändrad årsavgift på 3.000:- per fastighet.
    inkomst och
    utgiftsstat

15 Debiteringslängd Stämman godkände debiteringslängden för perioden
    för 2014 2014-01-01 – 2014-12-31.

16 Val Val av ledamot i två år (ordförande)
Stämman valde Anders Ewerlöf till ledamot i ett år.
(Anders har varit vice ordförande i ett år)

Val av ledamot i två år (sekreterare)
Stämman valde Sven Persson till ledamot i två år.

Val av ledamot i två år (vice ordförande)
Stämman valde Johan Hansson till ledamot i två år.

Val av tre suppleanter till styrelsen i ett år
Stämman valde Edit Pucek Zaremba, MagnusLindqvist och



Mehrdad Athari till suppleanter på ett år.

Val av två  revisorer på ett år
Stämman valde Tommy Vestergren och
Peter Jacobsson till revisorer på ett år.

Val revisorssuppleant på ett år
Stämman valde Christer Israelsson till
revisorssuppleant på ett år.

Val av valberedning
Stämman valde Hans Rosenqvist, Igor Goltz och
Mats Vikström att ingå i valaberedningen på ett år.
Hans Rosenqvist sammankallande.

17 Övriga frågor Diskuterades i huvudsak om sopstationens vara eller icke vara.
Delade meningar. Permanent bygglov? Styrelsen kollar med
kommunen.

18 Fråga om var Stämmoprotokoll läggs ut på hemsidan samt hos
    stämmoprotokoll sekreterare Sven Persson, Kättingvägen 5.
    finns tillgängligt

19 Stämmans Stämmans ordförande och tillika
    avslutning Samfällighetsföreningens Göte Davidsson tackade för sig och

förklarade stämman avslutad.
Tommy Jönsson avtackade vår avgående ordförande.


