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BOttNDER STRANDS SAMFÄLTIGHETSFöREN!NG
PROTOKOLT FRÅN ORDINARIE FöRENINGSSTÄMMA

Tid:
Plats:

1.
2.

Tordagen den 11 april 2019, kl. 18:00
Nya Folkets Hus, Kallhälls Centrum

-

19:30

Stämmans öppnande
Nuvarande ordförande för Bolinder Strands Samfällighetsförening, Urban Persson,
förklarar stämman öppnad.
Fråga om kallelse

till stämman har gjorts enligt stadgarna

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

3.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/fustering av röstlängd
Antal närvarande:
19 st, varav t0 st med rösträtt.

4.

Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutar att välja Jan Österman som ordförande för stämman.

5.

Val av av sekreterare vid stämman
Anna Maria Tyrsing väljs att föra protokollför stämman.

5.

Val av Wå justeringspersoner, tillika rösträknare
Masoud Tolouifar och Börje Johanson väljs tilljusteringpersoner, tillika rösträknare.

7.
8.
9.
10.

Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen. Mötet önskar att vid nästa stämma få valberedningens
förslag till ny styrelse utskickat tillsammans med övrigt stämmodokumentation.

Föredragningavstyrelsensförvaltningsberättelseochårsbokslut
Föreningens ordförande Urban Persson redogjorde föreningens förvaltningsberättelse och
kassör Anna Maria Tyrsing redogjorde för resultat- och balansräkning.
Föredragning av revisorernas berättelse
Då vald revisor inte kunde närvara mötet, föredrog Urban Persson revisionsberättelsen.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer föregående års resultat och balans i enlighet med det som föredragits.
Stämman beslutar att föregående års resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens
förslag, och balanseras i ny räkning.
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tL.

för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för föregående
Fråga om ansvarsfrihet

verksamhetsår.

t2.

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
lnga motioner från medlemmar har inkommit, men däremot har styrelsen föreslagit
ändringar av stadgarna. De föreslagna nya stadgarna har bifogats kallelsen till stämman.
Följande tre ändringarna är föreslagna:

o

o
o

Styrelsen föreslår namnändring från nuvarande Bolinder strands
samfä!lighetsförening till Gamla Äppellundens samfällighetsförening. Ett annat
förslag inkom: Äppellunden i Bolinder strand samfällighetsförening. Stämman
röstade och det nyinkomna förslaget vann.
Nytt namn på föreningen: Äppellunden i Bolinder strand samfällighetsförening.
Styrelsen föreslår ändring av motionstid från sista januaritill sista februari.
Stämman biföl! förslaget.
Styrelsen föreslår ändring av dagordning vid föreningsstämma så att den
överensstä mmer med Lantmäteriets norma lstadgar. Stäm ma n biföll förslaget.

Stämman godkänner ovanstående stadgeändringar och föreningens nya stadgar kommer
att skickas till Samfällighetsregistret för registrering.

13.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar att styrelsen erhåller 20 000 kr i arvode (exkl sociala avgifter) att fördela
inom styrelsen.
Ersättning till revisor sker på löpande räkning, dock max 2000 kr.

L4.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Budget-och debiteringslängd tör 2019 redovisas av föreningens kassör. Stämman bifaller
budget- och debiteringslängden, och uttaxering för 20L9 fastställd till 900 kr per andel.
Föreningsstämman efterlyser att samfällighetens underhållsplan och budget- och
debiteringslängden tydligare kopplas ihop, så att de kommande årens åtgärder synliggörs
nästa års och framtida års budgetar.

15.

i

Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Persson
2 är Omval
Tyrsing 2 är Omval
Johanson
Fyllnadsval, L år kvar av mandatperioden
Almqvist
2 är Nyval
Österman (1 år kvar av mandatperioden)

Urban
Anna Maria
Börje
Susanna
Jan
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I

nga suppleanter väljs.

Stämman väljer enhälligt Urban Persson som styrelseordförande till nästa års stämma.

17.
18.

Val av revisor
Stämman beslutar att välja Bertil Nydensten till revisor och Kari Langenoja som
revisorssuppleant.
Val av valberedning
Stämman beslutar att välja Cecilia lsacsson och Christer Torg6 till valberedning, där Cecilia
lsacsson är sammankallande.

19.

övrigafrågor(diskussionspunkt)
Stämmans ordförande lämnade ordet fritt för övriga frågor.

,

Dick Jonsson föreslog att styrelsen kontaktar JM för att påpeka att området inte är helt
återställt efter bygget av Brf Smedjan. Det finns kablar som sticker upp och brunnslock som

inte är säkrade.
Kari Langenoja diskuterade möjlighet till gemensam snöröjning för att få i stånd mer
förmånliga avtal.
Susanna Almqvist frågade vem som får plocka föreningens äpplen. Då äppelträden är
medlemmarnas så är det enkla svaret medlemmar, men stämman ansåg att några äpplen

hit eller dit inte spelar roll. Däremot är det olämpligt när det kommer (ej boende) personer
och plockar stora mängder, då finns det anledning att säga till att det är privat mark.

20.

21.

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet ska i enlighet med stadgarna vara justerat senast den 25 april och ska därefter
presenteras i form av e-postutskick till respektive andelsägare/bostadsrättsförenings
kontaktperson.
Stämmans avslutande
Ordförande tackar mötesdeltarna och avslutar stämman.
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Vid protokollet:

J

usteras:

7r1**"e
Masoud Tolouifar
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