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PROTOKOLL fitrtvid ordinarie årsstämma med
detägare i FLATÖ SAMFÄLLIGHETSFÖnENINC,
(organisationsnumm er z 7 16409 - l7 09\,
lördagen den 8 april2Ol7 i Flatö Skola.

1. Öppnande av stämman
Ordftiranden ftirklarade ståimman öppnad.

2. Kallelse till stämman
Kallelsen till stiimman godkåindes.

3. Dagordning fiir stämman
Föreslagen dagordning faststiillde s av ståimman.

4. Ordftirande och sekreterare fiir stämman
Anders Sjöhamn valdes som ordftirande och Odd Lindahl som sekreterare fiir stiimman.

5. Justerare av stämmoprotokoll
Gunnar Hörding och Anders Lindgren valdes att justera ståimmoprotokollet.

6. Upprättande av röstlängd
Röstlåingd upprättades i form av en niirvarolista.

7. Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse tor 2016 ftiredrogs ftir ståimman, godkändes och lades till
handlingama.

8. Föredragning och godkännande av ekonomisk rapport
Styrelsens ekonomiska rapport for 2016 ftiredrogs ftir stiimman. Sttimman godkiinde den
ekonomiska rapporten som diirmed kunde läggas till handlingarna.

..9. Revisorernas rapport

Revisorernas rapport lästes upp, fastställdes av stämman varpå rapporten kunde läggas till
handlingama.

10. Ansvarsfrihet ftir styrelsen
Stiimman bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Framställan från styrelsen
Ändring av stadgar $$ 5 och l0 (antal ledamöter, suppleanter och revisorer). Styrelsens
ftirslag var att Flatö Samftillighets styrelse efter stadgeåindring skall bestå av: fem
styrelseledamöter, två suppleanter, en revisor och en revisorssuppleant. Denna
stadgeiindring kräver beslut av två påftiljande arsst?immor.

Ståimman godkåinnde denna framstiillan. Detta var andra gången som årstämman biftill
framställan vilket innebar att den ft)reslagna stadgeåindringen dåirmded var godkåind

12. Motioner till stämman
Inga motioner hade inkommit till arets ståimma.

13. X'astställande av ersättning
Ståimman fastställde att ersättning ftir styrelsearbete skall vara högst 4000 kr att ftirdelas av
stvrelsen.
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14. Styrelsen ftirslag till inkomster och utgifter 2018
Årsståimman biföIl styrelsens ftirslag om oftirändrad utdebitering per andel, dvs. 125 kr per
andel, ftir utdebitering 2018, samt styrelsens ftirslag till inkomst- och utgiftsstat ftir 2018.

15. Fastställande av debiteringslängd
Den framlagda debiteringslåingden godkändes av stiimman.

16. Val av styrelse
På valberedningens ftirslag gjordes fiiljande ny- och omval:

Göte Andersson omval med två års mandattid
Bjöm Svensson omval med ett ars mandattid
Sten Andersson nyval med två års mandattid

I styrelsen fram till nästa arsståimma ingår även ftiljande ledamöter:

Odd Lindahl
Anders Sjöhamn

Följande valdes som styrelsesuppleanter med ett års mandattid:

Rolf Jansson nyval
Kjell Johansson omval

Anders Sjöhamn valdes av ståimman till ordftirande fram till nästa årsstiimma

17.Yal av revisorer
Peter Fäldt nyvaldes som revisor med ett ars mandattid. Som revisorssuppleanter nyvaldes
Fredrik Hallberg.

18. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Jan Jansson (sammankallande) och Ronnie Olaisson.

19. Tecknande av Flatö Samfiillighets firma
Ärsstiimman beslutade att Anders Sjöhamn (590227-4975) med adress Flatö-Bua 237,474
91 Ellös och Björn Svensson (480421-4858), Flatön-Traneviken 368, 474 9l Ellös, var ftir
sig tecknar Flatö Samf?illighetsftirenings firma.

20. Tecknande av Flatö Samfiillighets Internetbank

Årsstiimman beslutade vidare att Björn Svensson (480421-4858), Flatön-Traneviken 368,

474 9l Ellös ensam tecknar Flatö Samfiillighetsfiirenings Internetbank.

21. Övriga frågor
Ordfiiranden informerade om planerat vägunderhäll att utftiras ftire semestem20l7.
Underhåller består i dikesgrävning, borttagning av kantsvåI, bortgrävning av jordstenar

samt fläckvis reparation av beläggningen.

En stor kommande åtgrird ar atthela, eller i alla fall delar, av vägsystemet behöver få
vägbanan uppriktad samt ny beläggning. Styrelsen fick i mandat att arbeta vidare med

omfattning och finansiering av denna åtgtird.
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22. Stämmans protokoll
Ståimman beslutade att ståimmans protokoll skall vara justerat senast den22l4 2017 och
dåirefter finnas tillgringligt Flatö Samftillighets webbsida (www.flatosf.se). En kopia skall
sättas upp på anslagstavlan vid Korsvägen.

23. Stämmans avslutande
Ordftiranden ftirklarade dåirmed ståimman avslutad.

Vid protokollet:
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