
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Alhällans
samfällighetsförening

Tid och plats: 21 mars 2012 kl 19.00 i Rydebäcks IF:s klubblokal.
Närvarande: Representanter från 18 fastighetsägare.

Öppnande: Sittande ordförande Kurt Hagström hälsade samtliga
närvarande välkomna till stämman och förklarade mötet öppnat.

Dagordning

1. Val av orfiirande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Kurt Hagström.

2. Val av sekreterare för stämman:
Till sekreterare valdes Jormy Andersson.

3. Val av justeringsmän for stämman:
Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Finn Svensson och Ulf
Windahl.

4. Styrelsens och revisorns berättelser:
Styrelsens oc h  revisorns berättelser redovisades oc h lades t i l l
handlingarna.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2012.

6. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna:
Inga motioner har inkommit.

7. Beslut om överskott från 2011 firs bokslut:
Overskottet från 2011 överförs till 2012 års budget för underhåll av
området.

8. Ersättning fill styrelsen och revisorerna:
Stämman beslutade om 20.000 kr i ersättning.

9. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd:
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts och
inkomststat.



10. Val av styrelse:
Kurt Hagström sitter kvar som orförande under 2 år till och med 2014

Joakim Marge11 valdes till ordinarie ledamot under 2 år till och med
2014.

Caroline Klang valdes till ordinarie ledamot under två år till och med
2014.

Jesper Granath är ordinarie ledamot under ett år till och med 2013.

Jonny Andersson är ordinarie ledamot under ett år till och med 2013.

Tre suppleanter valdes på ett år av stämman:
Finn Svensson---Ulrika Eriksson—Vakant

11. Val av revisorer:
Revisor: Ingemar Svensson valdes på ett dr.
Vice revisor: Jonas Persson valdes på ett dr.

12. Val av valberedning:
Till valberedning valdes Ulf Windahl och Marie-Louise Johansson

13. Övriga frågor:

14. Meddelande om hur stämmoprotokollet hålles tillgängligt:
Protokoll skickas ut till samtliga medlemmar.

Vid protokollet

Justeras

Justeras
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Finn Svensson

Ulf Windahl


