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PROTOKOLL Iitrtvid ordinarie årsstämma med

delägare i FLATÖ SAMFÄLLTGHETSF önnNING,
(organisationsnumm et z 7 16409 - l7 09\,

lördagen den 7 april2018 i Flatö Skola'

1. Öppnande av stämman
Ordfiiranden forklarade ståirnman öppnad.

2. Godkåinnande av kallelse enligt stadgarna
Kallelsen till stiimman godkändes.

3. Fastställande av röstlängd
Röstltingd upprättades i form av en niirvarolista.

4. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes av ståimman.

5. Val av ordfiirande och sekreterare fiir stämman

Anders Sjöhamn valdes som ordflorande och Odd Lindahl som sekreterare ftir stiimman.

6. Val av två justeringsmän
Sven Jansson och Mats Olsson valdes att justera stiimmoprotokollet'

7. Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse for 2017 ftiredrogs ftir st?imman, godkåindes och lades till
handlingarna.

8. Föredragning och godkännande av ekonomisk rapport
Styrelsens"ekoäomisfa rapport for 2017 ftiredrogs för stiimman. Stiimman godk?inde den

ekonomiska rapporten rom dtirmed kunde läggas till handlingarna efter det att ståimman

gett kassören i uppdrag att göra ett ftirtydligande avseende balansråikningen ftir 2017.

9. Revisorernas raPPort
Revisoremar rupp^ort lästes upp, faststäldes av stiimman varpå rapporten kunde läggas till
handlingarna.

10. Ansvarsfrihet fiir stYrelsen
Stlimman bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Framställan från stYrelsen
Stiimman godkiinde inte styrelsen ftirslag att fran och med 20t9 höiakostnaden per andel

frän lZ5 kr till 200 lqr, utan höjningen fastståilldes till 150 kr/andel. Vidare röstade

ståimman ftir att en extra ståimma skall hållas under hösten 2018, vid vilken styrelsen skall

presentera ett alternativt ftirdelningsunderlag ftir hur kommande reparations- och

te6ggningsarbete skall finansieras. Vidare skall styrelsen vid den extra stiimman

.appäite.u-h* regelverket som gtiller ftir tung trafik enligt BK2, ft)r t.ex. renhållnings- och

slamt<imningsbilar, skall tilliimpas på Flatö samfiillighets vägsystem"
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12. Motioner till stämman
Inga motioner hade inkommit till arets stiimma. Dock hade Gudrun Lönnbratt sent och
muntligen framftirt synpunkter angående tidigare gjorda bokfiirings- och periodiseringsfel
fran perioden2}l4 -2016. Björn Svensson kunde som svar meddela att felen håller pä att
rättas till och kommer attvarahelt åtgiirdade under 2019.

13. Förslag till stadgeändring av $13 Kallelse till årsmöte
Ståimman godkiinde ftirslaget gällande stadgeåindring av $13 att Kallelse till arsstiimma kan
ske med brev eller epost. Denna stadgeiindring kräver beslut av två påftlljande årsstiimmor.

14. Fastställande av ersättning
Stiimman faststiillde att ersättning ftir styrelsearbete och administration skall vara högst
4000 kr att ftirdelas av styrelsen. Ingen ersättning skall utgå till revisorer.

15. Styrelsen fiirslag till inkomster och utgifter 2019
Årsståimman biföll inte styrelsens ftirslag till inkomst- och utgiftsstat fttr 2019 enligt den

till kallelesen till årstiimman bifogad ekonomiskk rapporten. Itsället bifttlls en modifierad
inkomst- och utgiftstat i enlighet med vad som beslutats ovan under $l l.

16. Fastställande av debiteringslängd
Den framlagda debiteringsliingden godkåindes av ståimman.

l7.Yal av styrelse och styrelseordliirande
På valberedningens fiirslag gjordes ftiljande ny- och omval:

Anders Sjöhamn ordftirande till nästa årsståimma

Odd Lindahl omval med två års mandattid
Bjöm Svensson om val med två års mandattid

I styrelsen fram till årsståimman 2019 ingåtr även ftiljande ledamöter:

Göte Andersson
Sten Andersson

Följande valdes som styrelsesuppleanter med ett års mandattid:

Kjell Johansson omval
Anders Lindsren nwal

18. Val av revisor och revisorssuppleant
Ingalill Cederstrand nyvaldes som revisor med ett års mandattid. Som revisorssuppleant
omvaldes Fredrik Hallberg.

19. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Jan Jansson (sammankallande) och nyvaldes Jarl Simonsson.
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20. Tecknande av Flatö Samftillighets firma

Årsståimman beslutade att Anders Sjöhamn (590227-4975) med adress Flatö-Bua 237,474
9l Ellös och Bjöm Svensson (480421-4858), Flatön-Traneviken 368, 474 9l Ellös, var fiir
sig tecknar Flatö Samfiillighetsftirenings firma.

21. Tecknande av Flatö Samfiillighets Internetbank
Årsståimman beslutade vidare att Björn Svensson (450421-4558), Flatön-Traneviken 368,
474 9l Ellös ensam tecknar Flatö Samfiillighetsftirenings Internetbank.

22. övriga frågor
Ordftirande tackade tidigare medlemmar som deltagit i styrelsearbetet ftir gott arbete.
Jarl Simonsson framftirde önskemål om en trafikspegel vid Tranevikens avfart samt att
liimpliga väghinder anordnas i svåingen vid Tranevikens avfart, Martins lada och vid
Spindels lada med syfte att minska hastigheten.

23. Stämmans protokoll
Ståimman beslutade att ståimmans protokoll skall vara justerat senast den2ll4 2018 och
dtirefter finnas tillgåingligt Flatö Samf;illighets webbsida (.www.flatosf.se), samt anslås vid
Korsvägen.

23. Stämmans avslutande
Ordftiranden ftirklarade dåirmed stiimman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


