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PROTOKOLL ftirt vid ordinarie årsstämma med
detägare i FLATÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,
(organisationsnummer : 7 16409 - I 7 09),
lördagen den 22 augusti 2020 i Flatö Skola.

1. Öppnande av stämman
Ordftiranden fiirklarade stiimman öppnad.

2. Godkännande av kallelse enligt stadgarna
Kallelsen till ståimman godkiindes.

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

4. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes av stiimman.

5. Val av ordfiirande och sekreterare fiir stämman
Anders Sjöhamn valdes som ordftirande och Odd Lindahl som sekreterare ft)r ståimman.

6. Val av två justeringsmän
Gudrun Lönnbratt och Sten Andersson valdes att justera stiimmoprotokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse ftir 2019
Styrelsens verksamhetsberättelse tor 2019 ftiredrogs ft)r stiimman, godk?indes och lades till
handlingarna.

8. Ekonomisk rapport lfir 2019
Styrelsens ekonomiska rapport tor 2019 ftiredrogs ftir ståimman. Ståimman godkåinde den
ekonomiska rapporten efter en kort diskussion, varefter rapporten kunde läggas till
handlingama.

9. Revisorernas rapport for2019
Revisorernas rapport fiir 2019 lästes upp, fastställdes av sttimman varpå rapporten kunde
läggas till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet fiir styrelsen
Ståimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Framställan från styrelsen
Styrelsen framställde att avgiften per andel under 2021 skall vara oftiråindrad med 200 kr.

12. Motioner till stämman
Inga motioner hade i tid inkommit till årets stiimma.
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13. Revidering av stadgar
Styrelsen n"amtade efr ftirslag ftir uppdatering av samftillighetens stadgar och en samtidig

-åd"*ir"ring av språket. Fctrslageltygger på en mall fran Riksftireningen ftir Enskilda

Vägar (RED; ru-Antgnetens trsprungliga stadgar fran^1982 samt diirefter gjorda

."uld".ir,gur. Sta*-* godkiinde styrelsens utarbetade fiirslag beträffande en

modernisering av stadgarnas språk.

Vidare beslutade stiimman att atten underhålls- och förnyelsefond inrättas, till vilken minst

50 000 kr arligen skall avsättas

Stiimman fastslog att även Bua och svarteskiirs Bryggor ingick i den ursprungliga

forrättning"n roÅ en del i gemensamhetsanläggningen. Beslutades att detta skall infloras i

styrelsens ftirslag.
Ovanstående foråndringar ay FS stadgar skall även godk?innas av stiimman 2021.

14. Fastställande av ersättning
Sttimman faststälde att ersiittning for styrelsearbete och administration skall vara högst

5000 kr att fiirdelas av styrelsen. Ingen ersåittning skall utgå till revisorer.

15. Styrelsen fiirslag till inkomster och utgifter 2021

Årsstiimman biföll styrelsens ftirslag titl inkomst- och utgiftsstat for 2021.

16. Fastställande av debiteringslängd
Den framlagda debiteringsliingden godklindes av stiimman.

17. Y alav styrelse och styrelseordfiirande
På valberedningens ftirslag gjordes ftiljande ny- och omval:

I styrelsen fram till arsstiimman 2021 ingåtr även ftiljande ledamöter:

Anders Sjöhamn

Odd Lindahl
Björn Svensson

Göte Andersson
Sten Andersson

Kjell Johansson
Anders Lindgren

ordforande till nästa årsstämma

omval med två års mandattid
omval med två års mandattid

omval med ett års mandattid
omval med ett års mandattid

omval
omval

Följande valdes som styrelsesuppleanter med ett års mandattid:

18. Val av revisor och revisorssuppleant
Ingalill Cedstrand omvaldes som revisor med ett års mandattid. Som revisorssuppleant

omvaldes Fredrik Hallberg på ett år.

19. Val av valberedning
Inftir ståimman hade ått J*5otr begiirt att få sluta. Under sttimman begåirde Jarl

Simonsson attavgämed omedelbar verkan. Gudrun Lönnbratt nyvaldes som efterträdare

och sammankallande med ett års mandattid. Hiindelftirloppet medftirde att en vakans

uppstod att fulla.
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20. Stämmans protokoll
Stiimman beslutade att ståimmans protokoll skall vara justerat senast den 419 2020 och
diirefter finnas tillgiingligt under Föreningen Flatöns hemsida (UngU.natonSe / Föreningen
Flatön / Om öarna / Flatö samftillighetsft)rening ), samt anslås vid Korsvägen.

21. Stämmans avslutande
Ordftiranden fiirklarade dåirmed stiimman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Sjö

Justeras:

Mffi*M
Gudrun Lönnbratt


