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SKILÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014-07-26
Tid:
10.00 – 10.45
Plats:
Lokstallet 1093 i Riddarhyttan
Närvarande: Enligt närvarolista
1

Stämmans inledning
Willy Malmberg hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma

2

Kallelse
Stämman anser sig kallad i behörig ordning

3

Upprop och registrering av fullmakter
26 personer från 19 fastigheter enligt närvarolista som bifogas
orginalprotokollet. Inga fullmakter presenterades.

4

Val av ordförande för stämman
Stämman väljer Stig Forsberg till ordförande

5

Val av sekreterare för stämman
Stämman väljer Magnus Jansson till sekreterare

6

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman väljer Henry Svensson och Ulf Wedell

7

Godkännande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
Stämman godkänner dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes.

8

Styrelsens och revisorerna berättelse
Willy Malmberg gick översiktligt igenom årets verksamhetsberättelse
Jan-Erik Bergsten redogjorde för revisionsberättelsen och föreslog att
föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som berättelsen
avser samt fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt förslaget i
bokslutsbilagan.

9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende innevarande verksamhetsår
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 – 2014

10

Inkomna motioner och propositioner
Styrelsen föreslår ändring av §5 i stadgarna.
Nuvarande lydelse: Styrelsen skall bestå av 5 till 7 ledamöter samt 3 suppleanter.
Föreslagen lydelse: Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt 1
suppleant.
Styrelsens förslag godkändes.
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11

Val av 3 styrelseledamöter på 2 år
Stämman väljer:
Georg Karperyd
Magnus Jansson
Benny Odell

12

Val av ordförande på 1 år
Stämman väljer Magnus Jansson

13

Val av 1 styrelsesuppleanter på 1 år
Stämman väljer:
Kristina Eriksson

14

Val av revisorer och revisorssuppleant på 1år
Stämman väljer Jan-Erik Bergsten och Göran Ivegren till revisorer och
Maud Vidarsson till revisorssuppleant.

15

Val av valberedning på 1 år
Stämman väljer Barbro Bergquist och Marie Öst.

16

Fråga om ersättning för styrelse och revisorerna
Inga arvoden utgår, endast reseersättningar för deltagande i styrelsemöten.
Reseersättningar utgår lika föregående år och är budgeterad till 7 500:- Kr.

17

Godkännande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014-2015
Stämman beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag

18

Debiteringslängd 2014
Stämman beslutar att följa styrelsens förslag avseende utdebitering med förfallodag
den sista augusti 2014

19

Övriga frågor
Inga övriga frågor

20

Protokoll från stämman
Protokoll uppsätts i minst två exemplar på föreningens anslagstavlor och kommer att
finnas tillgänglig på föreningens hemsida www.skilasf.se

21

Stämmans avslutning
Stämmoordföranden Stig Forsberg tackade för förtroendet samt visat intresse och
önskade den nya styrelsen lycka till med det nya verksamhetsåret.
Därefter övertog Willy Malmberg klubban och tackade den avgående ledamoten
Henry Svensson för ett långt och förtjänstfullt arbete i föreningen.
Vid protokollet

Justeras:

Magnus Jansson

Henry Svensson

Ulf Wedell

