Granens Samfällighetsförening, Björnö S:2
Protokoll från extra föreningsstämma
Torsdagen den 4 september 2007 i Brunn skolas matsal.
§1

Mötets öppnande
Styrelseordförande Ulf Crona, Slingerstigen 25, hälsade alla välkomna och
förklarade stämman öppnad, samt informerade att stämman kommer att bandas för
det fall det ånyo blir aktuellt att väcka talan till fastighetsdomstolen.

§2

Val av ordförande
Ett förslag framlades: Magnus Helmersson, Slingerstigen 85.
Stämman valde Magnus Helmersson till ordförande vid dagens stämma!

§3

Dagordning
Stämman beslutade, på stämmoordförandes initiativ, att lägga till punkterna
”godkännande av röstlängd” och ”om stämman utlysts i behörig ordning”.

§4

Val av sekreterare
Lars Claesson, Slingerstigen 41, föreslogs. Stämman beslutade att välja Lars
Claesson till sekreterare.

§5

Stämman utlyst i behörig ordning
Ulf Crona, Slingerstigen 25, informerade att kallelse gick ut till alla registrerade
fastighetsägare per brev den 15 augusti 2007. Stämman fastslog att kallelse skett i
behörig ordning.
Ingemar Svensson, Slingerstigen 106, förtroendevald revisor, uppmärksammade
stämman på en, enligt hans uppfattning, felaktighet i kallelsehandlingarna, där det
angavs att budgeten för 2007 var beslutad och framförde att detta ej överensstämde
med hans minnesbild av behandlingen av styrelsens utgifts- och inkomststat vid
den extra föreningsstämman den 14 juni 2007, eftersom någon ställning till denna
inte togs och ej heller någon genomgång av dess olika poster gjordes. Ingemar
Svensson påstod att föreningsstämman enbart beslutade att ge styrelsen rätt att göra
en utdebitering på 566 kr för att kunna reglera uppkomna kostnader, och att han
hade stöd för sin minnesbild av protokollet från ifrågavarande föreningsstämma ( §
12 )
Ulf Crona reserverade sig mot Ingemar Svensson tolkning och hävdar att kallelsen
och budgetbeslutet var rätt. Reservationen skulle biläggas protokollet.

§6

Upprättande av röstlängd
Samfälligheten har 121 röstberättigade medlemsfastigheter! Representanter för 64
röstberättigade medlemsfastigheter var närvarande, varav 18 fastigheter medelst
fullmakt. Stämman beslutade fastställa röstlängden.

§7

Val av två justeringsmän
Stämman valde Lars Bjerlow, Slingerstigen 99, och John Widmark Slingerstigen 107, att
tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och att även fungera som
rösträknare.

§8

Styrelsens avgång
Stämmoordförande informerade om, vilket också framgått av stämmans
dagordning, att styrelsens samtliga ledamöter anmält att de med omedelbar verkan
avgår från sina styrelseuppdrag.

§9

Val av ny styrelse
Valberedningens förslag till styrelseledamöter föredrogs av Gösta Hellberg. Inga
ytterligare förslag framfördes.
Göran Borgqvist, Slingerstigen 89, påstod att stämman först skulle välja ordförande
och därefter övriga ledamöter, samt begärde att val av ordförande skulle ske genom
sluten omröstning, vilket också skedde. Valberedningen föreslog Gun Munck af
Rosenschöld till styrelsens ordförande. Något ytterligare förslag fanns inte. Den
slutna omröstningen gick så till att varje fastighetsägare ombads skriva sin röst på
utdelad röstlapp. Justeringsmännen samlade in röstlapparna och räknade samman
rösterna. Resultatet av omröstningen blev:
56 röster för Gun Munck af Rosenschöld
7 blanka
1 ogiltig
Stämman valde därefter Gun Munck af Rosenschöld genom fyllnadsval till
ordförande i Granens styrelse.
Vid fyllnadsval av styrelseledamöter beslutade stämman i enlighet med
valberedningens förslag: Anders Fogelberg, Lena Hägerstrand, Kjell Kenne, Lena
McEveneu.
Vid val av suppleanter beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag:
Jonas Helmersson, Ann-Cristin Sjövall
Samtliga val gällde för tiden fram till slutet av ordinarie föreningsstämma våren
2008.

§ 10

Stämmoprotokoll
Protokoll från extrastämma i Granens Samfällighetsförening kommer inom 14
dagar att finnas på anslagstavlorna samt efter godkännande av samtliga närvarande
på stämman att även finnas tillgängligt på hemsidan www.ingaro.com

§ 11

Mötet avslutades
Mötesordföranden avslutade stämman och tackade för ett bra möte.
Vid protokollet:

Magnus Helmersson
Ordförande

Lars Claesson
Sekreterare

Lars Bjerlow
Protokolljusterare

John Widmark
Protokolljusterare

Reservation vid extrastämman 07-09-04 i Granens samfällighetsförening

Jag reserverar mig mot att stämmoordföranden Hellmersson och sekreteraren
Claesson återigen inför punkter på dagordningen som ej fanns i den utsända
kallelsen samt att revisor Svenssons inlägg om utgifts- och inkomststat ska
tas till protokollet trots att ekonomin inte behandlades vid denna extrastämma.
Vid förra extrastämman dryftades frågan om ekonomin för Granen.
Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd var lagenligt framlagda.
Avgående styrelsen har nu sett till att samtliga 121 fastigheter har betalat in den
utdebiterade avgiften och detta var klart strax före stämman. Fyra månader
återstår av året och en välfylld kassa finns nu för den nya styrelsen att förvalta.
Jag anser också att en avprickning av de röstande borde ha gjorts. Röstlängden
var förberedd för denna avprickning. Detta påpekades men nonchalerades av
mötesledningen.

Ulf Crona

