Granens Samfällighetsförening, Björnö S:2
Protokoll från extra årsstämma
Torsdagen den 14 juni 2007 i Brunn skolas matsal.
§1

Mötets öppnande
Styrelseordförande Ulf Crona, Slingerstigen 25, hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§2

Val av mötesordförande
Två förslag framlades: Ulf Crona samt Magnus Helmersson, Krokvägen 54.
Stämman valde Magnus Helmersson efter omröstning.

§3

Dagordning
Stämman beslutar på mötesordförandes initiativ att lägga till punkterna
”Röstlängd” och ”om mötet utlysts i behörig ordning”. Ulf Crona ogillar beslutet!
Gun Munck, Krokvägen 34, önskar lägga till ytterligare en punkt tidigt i
dagordningen om kallelse till ännu en extra stämma. Gun Munck har mer än 20 %
av fastighetsägarnas namnunderskrifter bakom kravet och hänvisar till § 47 i Lag
om förvaltning av Samfälligheter. Stämman beslutar att punkten får läggas till
dagordningen! Ulf Crona reserverar sig mot beslutet.

§4

Val av sekreterare.
Gun-Britt Reneström, Slingerstigen 8, och Lars Claesson, Slingerstigen 41,
föreslogs. Stämman beslutade efter omröstning att välja Lars Claesson till
sekreterare. Ulf Crona reserverade sig mot beslutet.

§5

Val av två justeringsmän
Stämman valde Lars Bjerlow, Krokvägen 38, och Willy Neij Slingerstigen 55, att
tillsammans med mötesordförande justera protokollet och att fungera som rösträknare.

§6

Upprättande av röstlängd.
Samfälligheten har 121 röstberättigade! 60 röstberättigade var närvarande varav 12
fastigheter medels fullmakt. Stämman beslutade fastställa röstlängden.

§7

Stämman utlyst i behörig ordning.
Ulf Crona informerar att kallelse gick ut till alla registrerade fastighetsägare per
brev den 29 maj 2007. Stämman fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

§8

Kallelse till ny stämma.
Stämman beslutade i enlighet med krav från Gun Munck att ge den sittande
styrelsen i uppdrag att inom 1 vecka kalla till ny extra stämma för att där välja ny
styrelse. Vidare beslutar stämman att den skall genomföras före den 1 augusti
2007. Lista med namnunderskrifter överlämnas till Ulf Crona. Göran Borgqvist,
Krokvägen 50, reserverar sig mot beslutet.

§9

Namnändring.
Ingemar Svensson, Krokvägen 35, föreslår att frågan skjuts på framtiden och tas
upp i samband med att nya situationsanpassade stadgar arbetats fram. Stämman
beslutar enligt förslaget.

§ 10

Planändring för Björnö S.2

Styrelsen har haft kontakter med Kommunens plankontor, som nyligen fått beslut
att påbörja planförfarande för Björnö S:2. Stämman beslutar att mandat och fortsatt
kontakt med kommunen inte gäller för den sittande styrelsen, utan frågan hänskjuts
till dess att ny styrelse valts.
§ 11

Ersättning till styrelse och revisorer.
Stämman beslutar att kommande valberedning får i uppgift att komma med
ersättningsförslag.

§ 12

Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Ulf Crona önskade få beslut om en utdebitering för att kunna reglera de kostnader
styrelsen hittills haft, för att slippa onödig administration med att skicka fakturera
för varje kostnadspost.
Efter diverse motförslag beslutade stämman i enlighet med styrelsen förslag om en
generell utdebitering av 566 kr. Ingen genomgång av utgiftsstaten gjordes!

§ 13

Val av ordförande i styrelsen.
Stämman valde Ulf Crona till ordförande. Val av en ordinarie styrelseledamot och
tre suppleanter lämnades obesvarad. Ny stämma skall genomföra nyval av styrelse.

§ 14

Val av revisorer.
Stämman valde Ingemar Svensson, Krokvägen 35, och Willy Neij, Slingerstigen 55
till ordinarie revisor samt Ronnie Mårtensson, Krokvägen 55, till suppleant.

§ 15

Val av valberedning
Stämman valde Gösta Hellberg, Krokvägen 69, Magnus Helmersson, Krokvägen
54, samt Maj Berglund, Slingerstigen 17, till valberedning för Granens
samfällighetsförening.

§ 16

Övriga frågor
Punkten lämnades då inga övriga frågor fanns anmälda.

§ 17

Stämmoprotokoll.
Protokoll från extrastämma i Granens Samfällighetsförening kommer inom 14
dagar att finnas på anslagstavlorna samt på hemsidan www.ingaro.com

§ 18

Mötet avslutas
Mötesordförande avslutade mötet och tackade för allas aktiva medverkan.
Vid protokollet:

Lars Claesson
Mötessekreterare

Magnus Helmersson
Mötesordförande

Lars Bjerlow
Protokolljusterare§

Willy Neij
Protokolljusterare

