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Protokoll nr 62 vid Ordinarie föreningsstämma 2015
Tid/plats:
Tisdagen den 14/4 2015 kl. 18.00. Plats: Lansenvägen 40 , 18762 TÄBY (tel. 08 756 82 53)
Avslut av stämman den 21/6 2015 hos Per Norling, Norra Tynningö
Kallade:
Föreningens medlemmar.Ärende:
Se föredragningslista nedan
Föredragningslista
§ 1.

Stämman öppnandes av Per Norling som hälsade alla välkomna.

§ 2.

Föredragningslistan godkändes.

§ 3.

Per Norling valdes till ordförande för stämman.

§ 4.

Astrid Rocchi valdes till sekreterare för stämman.

§ 5.

Lota Richardson och Gabrielle Hasselrot valdes till justeringsmän och rösträknare.

§ 6.

Stämman ansågs ha blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7.
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd.
Närvarande:
Per Norling (1:83) ordförande
Lars Hasselrot, kassör
Astrid Rocchi (1:513) sekreterare
Peter Hoffsten (1:35, 1:36, 1:75, 1:76, 1:155)
Lota Richardson (1:494)
Axel Stridsberg (1:70)
Gabrielle Hasselrot (1:35 mfl)
Dvs 6 röstberättigade.
§ 8.
Styrelsens årsredovisning gicks igenom.
Korrektion angående värdet på resutatdispotition kommer att göras.
Korrektion har utförts efter mötet 150414 till mötet 150621.
§ 9.
Revisorernas berättelse saknades vid mötet 150414.
Revisorernas berättelse genomgicks vid mötet 150621.
§ 10.
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
Frågan bordlades vid mötet 150414 pga att vissa justeringar behövde göras av kassör tillsammans
med revisorer.
Resultat och balansräkning fastställdes vid mötet 150621.
§ 11.
Beslut om resultatdisposition bordlades vid mötet 150414, se paragraf 10.
Resultatdisposition fastställdes vid mötet 150621.
§ 12.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: bordlades vid mötet 150414, se paragraf 10.
Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet vid mötet 150621.
§ 13.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar: Inga inkomna
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§ 14.
Fråga om arvoden till styrelse och revisorerna: Beslutades om att inget arvode utgår.
Stämman godtog liksom tidigare en årlig middag för styrelsen och revisorer på samfällighetens
bekostnad.
§ 15.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Beslutades om oförändrad total stat samt debiteringslängd. Tre nya medlemmar tillkom 2014.
§ 16.
Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Valberedningens förslag godkändes enligt följande:
Per Norling ordförande, omval med mandattid till 2017
Lars Hasselrot ledamot, mandattid till 2016
Astrid Rocchi ledamot, mandattid till 2016
Peter Hoffsten ledamot, omval med mandattid till 2017
Axel Stridsberg ledamot, nyval med mandattid till 2017
Lota Richardson suppleant, omval med mandattid till 2016
Kjell Lindberg suppleant, omval med mandattid till 2016

§ 17.
Val av revisorer och suppleant.
Till revisorer utsågs:
Lena Lones revisor sammankallande, omval med mandattid till 2016
Markus Pfister revisor, nyval med mandattid till 2016
Johannes Sjögren revisorssuppleant, omval med mandattid till 2016

§ 18.
Fråga om val av valberedning
Till valberedning valdes:
Jens Wadstrand
Inga andra namn förelåg vid stämman men kommer att eftersökas

§ 19.
Övriga frågor
Förra årets succé med först vår/höststädning och sedan social samvaro avses tillämpas även I
fortsättningen.
Fastighetsägarna till Tynningö 1:48 har begärt utträde ur föreningen, då denna tomt inte nås från
den nya stickvägen till Juliusbergsvägen. Styrelsen, med Lars H som ansvarig, inleder en process
för att se över möjligheten till utträde.
§ 20.
Meddelande om plats för protokoll
Finns publicerat på föreningens hemsida: www.juliusbergssf.se/index.php alternativt hos
styrelsens sekreterare
§ 21.
Avslutande av stämman
Stämman avslutades den 21/6 kl 14.00 hos Per Norling, Norra Tynningö.
Därefter följde konstituerande styrelsemöte.

Vid pennan

Astrid Rocchi
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Justeras

Gabrielle Hasselrot

Lota Richardson

