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Protokoll ordinarie rsstämma 2018

2018-05-06, Tennisängen, Fânäs
Narvarande: 22 fastighetsagare

1. Val ordfarande och protokollforare for stämman
Tobias Reimfeld valdes till stämmans ordförande och Martin Tiselius valdes till
p roto ko I Ifa rare.

2. Val avtvâ protokDlljusterare
Charlotta Enghag och Nils Rydberg valdes att jämte ordfbranden att lustera protokollet.

3. Faststallande av rostlängd
En närvarolista skickades runt bland deltagarna under stämmans gang, se Bilaga 1.

4. Frâga om stämmans behöriga utlysande
Stämman ansâgs behörigen utlyst.

5. FOredragning av styrelsens ârsredovisning
Styrelsens kassor Anton Gaaw med assistans av Nils Rydberg fbredrog ârsredovisningen och
berättade att fareningens ekonomi är god. For 2017: Intäkter 78 100, resultat 23 206. Fritt
eget kapital: 80323.
Se bilaga Arsredovisning.

6. Faredragning av revisionsberättelse
Anton Gaäw foredrog revisor Lars Berlins revisionsberattelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman faststallde resultat- och balansräkningen. Styrelsens fOrslag till behandling av
resultat godkändes.

8. Frâga om ansvarsfrihet for styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Budget och medlemsavgift
Stämman informerades om den av styrelsen fastställda medlemsavgiften pa 800 kr. Budget
2018 godkändes: lntakter och kostnader 65 000 kr. Resultat: 0 kr.

10. Val av styrelseledamöter
Inga avgaende styrelseledamoter. Omval till ârsstämma 2019: Tobias Reimfelt (Fânasvägen
15), Anton Gäaw (Nackrosvagen 23), Mats Eurenius (Strandvägen 32), Martin Tiselius
(Allévägen 10).

11. Val av revisor och revisorssuppleant
Omval av Lars Berlin som revisor, ingen revisorssuppleant.
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12. Val av valberedning
Val av Mats Eurenius, med valberedningens ständiga uppdrag att soka ytterligare resurser till
styrelsearbete.

13. Ovriga arenden
-Trä dfällning
Styrelsen har tagit in offerter fran tvâ arborister sam bâda har identifierat] stycken trãd
som bör tas ned av säkerhetsskäl. Bàda offerterna var likartade. Styrelsen har sedan utlagt
till en av dessa att ta ned de tvâ mest akuta träden für fallning, delning av stammarna till
mindre stockar och bortforsling av riset. Stämman beslutade att intresserade medlemmar
kan fâ dela pa stockarna, se extra kolumn i närvarolistan Bilaga 1. Stämman uppdrog ocksâ
till kommande styrelse att se over träd vid korsning Allévagen-Fânasvägen.

-Stadgeändringar
Det har kommit nya EU-regler som pâverkar foreningens stadgar. Kommande styrelse
uppdrogs att ta fram fOrslag till nya stadgar till stämman 2019.

-GDPR
Den nya EU GDPR-fOrordningen behöver vi fOrhâlla 055 till. I dagslaget är det dock oklart vad
som behOver gOras. Stämman uppdrog ár kommande styrelse att tillsammans med Nils
Rydberg ta fram en plan für GDPR.

-Industrihamnen
Anton Gääw informerade am att det finns en klagoblankett pa
www.stoppaindustrihamnenibalsta.nu für problem med Ijud, damm eller annat besvär. Det
finns även pa Facebook www.facebook.com/groups/168O107S4887579O.

-Betalande medlemmar
Frâgan kring hur mânga medlemmar som betalar ârsavgiften kom upp. Anton Gääw
informerade om att det till dags dato var 77 betalande. Av tidigare àrs erfarenhet brukar det
inkomma nâgra till sâ att det blir cirka 86 stycken efter diverse pâstötningar.

-Sopcontainer vid stranden
Stämman tyckte att vi behover ha en sopcontainer vid badstranden für alla besokande som
brukar komma. Stämman uppdrog at kommande styrelsen att bestalla container infOr
kommande sommar.

Vid protokollet: Martin Tiselius

Justeras:
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Charlotta Enghag
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To%ias Reimfelt/Ordf.
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