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Protokoll fört vid årsmöte för Bystämmans samfällighetsförening i
Täby den 23 maj 2016
Närvarande
18 av föreningens medlemmar deltog i årsstämman. Därutöver representerades 1
medlemmar genom fullmakt

1. Föreningens ordförande förklarade årsstämman öppnad

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Kallelse med erforderliga handlingar ska vara föreningens medlemmar tillhanda senast 14
dagar före stämman. Kallelsen lämnades ut den 29 april
Beslöts att stämman var behörigen utlyst
3. Godkännande av dagordning
Beslöts att godkänna utsänt förslag till dagordning

4. Val av ordförande för stämman
Valdes Mats Söderberg att leda stämman.
Anmäldes att Paul Betton, styrelsens sekreterare, tillika är sekreterare vid stämman

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Valdes Lotta Olausson och Christina Wahlberg till protokolljusterare.
6. Föredragning av styrelsens versamhetsberättelse och bokslut för 2015
Verksamhetsberättelse och bokslut hade sänts ut i samband med kallelsen till stämman.
Därför önskades ingen särskild föredragning.
Kommenterades framtida stora, underhållsbehov. Detta gäller bl a återstående asfaltering
samt belysningsnät. Informerades om att framtida underhållsåtgärder kommer att, så långt
möjligt, utföras i samband med övriga uppgraderingar.
Kommenterade kassören bokslutet som svar på ett par frågor. Bl a önskades att föregående
års bokslut ska finnas med som jämförelsematerial.

7. Revisorens berättelse
Föredrog revisorerna de viktigaste slutsatserna i revisionsberättelsen. Föreslog revisorerna
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
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8. Fastställande av verksamhetsberättelsen och balans- resultaträkning
Beslöt stämman att verksamhetsberättelse och bokslut fastställs och läggs till handlingarna
samt att årets resultat överförs till 2016 i ny räkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
10. Propositioner från styrelsen
Styrelsen föreslår oförändrad samfällighetsavgift. Frågan behandlas vidare under p 13.
Avsättningar till underhålls-och förnyelsefonden fortsätter enligt plan.
11. Behandling av inkomna motioner.
Då inga motioner inkommit lämnades punkten. Anmälde ordföranden att en skrivelse
inkommit för sent för att kunna behandlas som motion. Ordföranden har överenskommit med
avsändaren att önskemålen ska hanteras inom ramen för föreningens normala verksamhet.

12. Fråga om styrelsens och revisorernas arvode.
Beslöt stämman om oförändrade arvoden.
13. Behandling av förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
(föreningen övergår under 2016 till kalenderårsvis verksamhetsår, varför 2016 endast
omfattar tre kvartal)
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftstat samt förslag till debiteringslängd hade skickats ut
med kallelsen till stämman.
Beslöt stämman i enlighet med utsänt förslag.
14. Val
Föredrogs valberedningens förslag till val.
Valdes
- till Ordförande för ett år: Mats Söderberg
- som 2 ledamöter för två år: Ulf Lundholm och Mikael Nyström
- som ledamot för ett år (fyllnadsval efter Paul Betton): Lennart Ingefeldt
- som 2 styrelsesuppleanter för ett år: Serpil Önal och Hans Olofsson
- 2 revisorer för ett år: Christina Wahlberg och Tom Ilmoni
- 2 revisorssuppleanter för ett år: Stephanie Young och Claes Wängelin
- 3 ledamöter till valberedningen inför nästa årsstämma: Willy Wagner (sammankallande),
Helen Mellgren och Claes Wängelin

15. Övriga frågor
Ett antal frågor väcktes. Dessa tar styrelsen hand om och bereder vidare. Dessa var
- en ”låst” del av hemsidan. Frågan har varit uppe tidigare och behandlats.
- laddstolpe för elbilar. Frågan har varit uppe tidigare och måste beredas djupare då det kan
finnas konflikter med lagstiftningen
- fortkörning inom området.
- hur vi ska göra årsstämman mer attraktiv för medlemmarna att delta i.

2016-05-23

16. Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt
Meddelade ordföranden att protokollet kommer att delas ut till samtliga medlemmar så snart
det är justerat. Protokollet kommer också att läggas ut på föreningens hemsida.
17. Stämmans avslutande.
Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet
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