
Protokoll fort vid arsmote med En- och Tjuvholmens
samfallighets- och stugagarefdrening den 2016

Datum: 11 juni2016
Plats: Fralsningsarmens sommarhem, Tjuvholmen
Narvarande: 43 deltagare som representerade 30 fastigheter enligt bilagd
forteckning.

§ 1 Motets oppnande
Fbreningens ordfbrande Inger Ahlberg halsade alia valkomna och forklarade
motet bppnat.

§ 2 Godkannande av art kallelse skett i behorig till
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 arsmotet valdes Lars Persson.
Till sekreterare for arsmotet valdes Stefan Gustafsson.
Till justerare, tillika rbstraknare, valdes Anette Lundh och Gertrud Hellgren.

§ 5 Faststallande av styrelsens berattelser och bokslut
Mbtesordfbrande Lars Persson gav motesdeltagarna en stund att lasa
verksamhetsberattelsen for stugagarefbreningen for 2015 och laste sedan
slutordet. Motet beslutade att godkanna verksamhetsberattelsen och lagga den till
handlingarna med justeringen att sommarvattnet sattes pa den 22 april.

Motesordforanden laste verksamhetsberattelsen for samfallighetsforeningen for
2015. Motet beslutade att godkanna verksamhetsberattelsen och lagga den till
handlingarna.

Kassoren redovisar att underskottet pa 31 489 kroner for 2015 beror pa andrad
avgift for renhallningen och att vattenlackan 2014 betalades 2015. Bokslutet for
stugagarefb'rening omfattar aven samfallighetsforeningen. Motet beslutade art
godkanna den ekonomiska redovisningen.

§ 6 Faststallande av revisorernas berattelse
Revisor Nils-Olof Malmstrom laste upp revisionsberattelsen for
stugagarefbreningen avseende verksamhetsaret 1 januari - 31 december 2015.
Revisionsberattelsen lades med godkannande till handlingarna.

Revisor Nils-Olof Malmstrom laste upp revisionsberattelse for
samfallighetsforeningen (som inte har nagon egen ekonomi) avseende 2015. Aven
den 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 samfallighetsforeningen.
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§ 8 Motioner och forslag fran styrelsen
Inga motioner har kommit in.

Foreningens ordforande Inger Ahlberg redovisar att festkommitten blir en
aktivitetsgrupp for att bli mer lik ovriga arbetsgrupper. Motet godkanner fbrslaget.

§ 9 Ekonomi

a) Ersattning till stvrelsen for ar 2016
Arsmotet beslutade att arvodet till styrelsen ska vara oforandrat 9 000 kroner for
2016.

b) Ersattning till revisorerna
Ersattning till revisorerna for 2016 ingar i ovanstaende belopp.

c) Avgifterf6r2017
Beslut om oforandrade avgifter for 2017

d) Budget for ar 2017
Beslut om att godkanna styrelsens fb'rlag till budget for 2017

Foreningens ordforande och kassoren har traffat kommunen for att diskutera
debitering for renhallningen 2016. Resultatet ar fortfarande oklart och kan
innebara okade kostnader.

§ 10 Val

Stugagareforeningen och samfallighetsforeningen
Till ordforande for 2 ar omvaldes Inger Ahlberg
Till sekreterare for 2 ar omvaldes Stefan Gustafsson
Till ledamot for 2 ar omvaldes Margus Magi
Till suppleanter for 1 ar omvaldes Marcus Gothberg och nyvaldes Kristina
Furusten och Louise Aim
Till revisor for tva ar omvaldes Siv Forsberg
Till revisorssuppleant valdes Gertrud Hellgren for ett ar.
Till valberedare omvaldes Agnetha Lindgren for tva ar.

§ 11 Ovriga fragor
Inga ovriga fragor.

§ 12 Information om var protokollet kommer att anslas
Protokollen kommer att sattas upp pa foreningens anslagstavlor och laggas ut pa
hemsidan.

Avslutning
Inger Ahlberg tackar Monica de Santa Cruz for arbetsinsatser i styrelsen och aven
Annicka Axelsson for mangarigt arbete i festkommitten.



Inger berattar om visionen for vart omrade som tagits fram under aret.
"Tillsammans utvecklar och vardar vi vart unika omrade i en lantlig, stadsnara
skargardsmiljo till ett boende for framtiden".

Pa motet delades aven fb'reningens nya broschyr om vart omrade och
verksamheten ut. Forslag framfb'rdes om att lamna den till maklarna i stan.

Motesordforanden Lars Persson tackar for visat intresse och avslutar motet och
bjuder in till kaffet.

Vid protokollet

Stibfan Jaustafsson
Sekreterare

Justeras

Lars Persson
Motesordfbrande

Justeras

Anette Lundh

Justeras

Gertrud Hellgren


