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PRoToKoLL ftirt vid extra stämma med
dEIägATE i FLATÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRE,NING,
(organisationsnummer : 716409 - I 709),
söndagen den 19 augusti 2018 i FI atö Skola.

1. Öppnande av stämman
Ordftjranden ftirklarade ståimman öppnad.

2. Godkiinnande av kallelse enligt stadgarna
Kallelsen till stiimman godkåindes.

3. Fastställande av röstlängd
Röstlåingd upprättades genom registrering av nåirvarande med rösträtt och i fiirekommande
fall genom fullmakt. 29 fastigheter var representerade, vilket motsvarade 217 andelar.

4. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastståilldes av stämman efter det att $6 i dagordningen
(stadgeåindring av $ 13 i stadgarna) bordlades fram till nästa ordinarie stiirnma.

5. Val av ordfiirande och sekreterare ftir stämman
Anders Sjöhamn valdes som ordftirande och Odd Lindahl som sekreterare ftir stiimman.

6. Val av två justeringsmän
Gudrun Lönnbratt och Jan Jansson valdes att justera ståimmoprotokollet.

7. Framläggande av finansieringsftirslag av vägunderhåll
Styrelsens finansieringsfcirslag ftir kommande beläggningsarbete och som även hade varit
bilagd med kallelsen, presenterades. Styrelsens två olika-fttrslag ftir finansiering,
direktbetalning eller lånefinansiering, diskuterades av ståimman som enades om att ställa
fiirslagen mot varandra genom omröstning. Röstningen beslutades ske i proportion till
fastigheternas andelstal. Röstningen genomftrdes genom handuppräckningtch notering av
andelstal och utftill så att ftirslaget direktfinasiering fick 82 andetar och ftiislaget
lånefinansiering fick 135 andelar. Stiimman röstade således för att låna pengar i bank fttr
bekosta den nya beläggningen av vägsystemet som kommer att utftjras 

""4"r 
hösten 20Ig.

F.fter omröstningen framftirdes vikten av att styrelsen framgent noga ftiljer
kostnadsutvecklingen och behovet av vägunderhåll, så au din fuliå avgiften fran varje
fastighet inom samftilligheten kan kommaatttäckabåde avbetalnåg u'n-Hn, löpande
vägunderhåll och drift samt uppbyggnad av egen kassa.

8. Stämmans protokoll
Ståimman beslutade att ståimmans protokoll skall vara justerat senast den 31/8 201g och
dåirefter finnas tillgtingligt Flatö Samftillighets webbsida (.www.flatosf.se), samt anslås vid
Korsväsen.
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9. Stämmans avslutande
Ordftiranden tackade ftir visat intresse och fiirklarade dåirmed ståimman avslutad.

Vid protokollet:

Odd Lindahl (sekreterare)

Justeras:

Anders Sjö


