Protokoll fört vid årsstämma Tidlösa Samfällighet 8 mars 2015
Närvarande: 10 fastigheter
§1

Årsstämmans öppnade
Ordförande Stefan Lindblom öppnar stämman och hälsar alla välkomna .

§2

Godkännande av Dagordningen
Dagordningen godkänns av stämman.

§3

Kallelsens godkännande.
Stämman godkänner kallelsen till denna stämma.

§4

Val av stämmans ordförande.
Stefan Lindblom väljs till ordförande

§5

Val av stämmans sekreterare
Ralf Zipp väljs till mötes sekreterare

§6

Val av justeringsmän för stämmans protokoll.
Anders Blomqvist T15 och Björn Schwab V74 väljs som justeringsmän

§7

Fullmakter
inga (0st) inkomna fullmakter

§8

Årsredovisning inkl styrelsens verksamhetsberättelse.
Stefan Lindblom gick igenom verksamhetsberättelsen , Gabi Güzel gick igenom
årsredovisningen och årets resultat. Samtliga dokument finns på samfällighetens hemsida
www.tidlosa.se
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkänns

§9

Revisionsberättelse
Björn Schwab revisionsberättelse läses upp.
Revisionsberättelsen godkänns

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Godkänns

§11

Motioner till Stämman
Inga (0st) motioner

§12

Ersättning till styrelse och revisorer
Förslag: Ersättning 500kr/revisor och 10.000kr till styrelsens medlemmar att dela på,
förslaget godkänns av stämman.

§13

Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2015.
Årsavgift 300kr/fastighet för samtliga utom fastigheter med garagelänga de betalar
600kr/fastighet. Förslaget godkänns av stämman.
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§14

valberedningens förslag till styrelseordförande, ledamöter och suppleanter samt
revisorer
En ordinarie ledamot (Katarina Timåker) avgår pga av flytt övriga sitter kvar .
Valberedningen hade inga förslag så styrelsen tar till uppgift att ta fram en ersättare.

§15

Val av Styrelseordförande
Stefan Lindblom V26 sitter kvar som styrelseordförande

§16

Val av styrelseledamöter (4st)
Gabi Güzel, V33
Ralf Zipp, V51
Annie Olofsson, T42
Henk Martijn, T7
Sitter kvar

§17

Val av styrelsesupplenter (2st)
Susanne Kristensen, T52, sitter kvar
Vakant

§18

Val av Revisorer
Björn Schwab, T74
Jörgen Boström, T32, väljs som revisorer

§19

Val av valberedningen
Tomas Tymark, T24 och
Sigge Fanslau , T32 väljs

§20

Övriga frågor
Spolning av avloppen påbörjas 16/3 enligt uppgift från Röranalys (entreprenören)
Datum för vårstädningen kommer att meddelas snarast om vädret håller i sig.

§22

Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt.
Se www.tidlosa.se

§23

Årsstämmans avslutande
Ordförande förklarar stämman avslutad

Vid protokollet

justeras

justeras

------------------Ralf Zipp

-------------------Anders Blomqvist

----------------------Björn Schwab
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