
Protokoll fort vid ordinarie fOreningsstamma for Alhallans samfallighetsforening
Tid och plats: 20 mars 2013 k1.19.00 I Rydebacks IF:s klubblokal. Narvarande:
Representanter fran 17 fastighetsagare.

Oppnande: Sittande ordforande Kurt Hagstrom halsade samtliga narvarande valkomna
till stamman och forklarade mOtet oppnat

Dagordning
1. Va l  av ordforande for stamina

Till ordforande for stamman valdes Kurt Hagstrom.
2. Va l  av sekreterare for stamman

Till sekreterare valdes Git Sandstrom.
3. Va l  av Justeringsman for stamman

Till justeringsman for dagens protokoll valdes Finn Svensson och Anders
Erlandsson.

4. Styrelsen och revisorns berattelse
Styrelsen och revisorns berattelser redovisades och lades till handlingarna.

5. Ansvarsfrihet for styrelsen
StyrelseledamOterna bevihades ansvarsfrihet for 2012.

6. Framstallan frail styrelsen eller motioner fran medlemmarna
Inga motioner har inkommit.

7. Beslut om overskott frail 2012 firs bokslut
Overskottet fran 2012 overfors till 2013 firs budget for underhall av omradet.

8. Ersattning till styrelsen och revisorn
Stamman beslutade om 20 000 kr i ersattning.

9. Styrelsens forslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslangd
Stamman beslutade att godkanna styrelsens forslag till utgifts och inkomststat.

10.Val av styrelse
Kurt Hagstrom sitter kvar som ordfOrande 1 5r, till och med 2014.

Joakim Margell sitter kvar som ordinarie ledamot 1 dr, till och med 2014.

Caroline Kiang, Belldom fastighet sitter kvar som ordinarie ledamot 1 ar, till och
med 2014.

jonny Andersson valdes till ordinarie ledamot under 2 ar, till och med 2015.

Jesper Granath valdes till ordinarie ledamot under 2 fir, till och med 2015.

3 suppleanter valdes pa' 1 ar av stamman:
Ulrika Eriksson, Daniel Svendback och Git Sandstrom

11.Val av revisor
Revisor Ingemar Svensson valdes pa 1 ar, til l och med 2014.
Vice revisor Connie Olsen valdes pa 1 fir, till och med 2014.
12.Val av valberedning
Till valberedningen valdes Marie-Louise Johansson och Per Sandstrom.
13. &riga fragor:
14.Meddelande om hur stamprotokollet halls tillgangligt
Protokollet finns tillgangligt pa Alhallans hemsida och lamnas till samtligamedlemmar.
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