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Frotokoll från föroningsstämma den '12 iuni 20?.fr,

$1 Samfällighetens ordförande Katarina Fernström förklarade stilmman öppnad.

$2 Melker Odebrink valdes till oiclförancle for stämman.

$3 Olov G Pettersson valdes till sekreterare fór stämman.

$4 Emanuel Holwastor och Tina Jonasson valdes att j ämte ordföranden justera protokollet
samt att fungera som rösträknare.

$5 Stämman beslutade att godkänna kallelsen,

$6 Styrelsens Verksamhetsberättelse samt redovisning av bokslut:
KatarinaFernström foredrog verksamhetsberättelsen och st?imman beslutade att lägga
den till handlingarna.
Bengt Westergren föredrog resultat- och balansräkningarna och beskrev beltiggnings-
fondens funktion ibalansräkningen. Efter avsättning av 80,000:- till bekiggningsfonden
blev årets resultat 57 .307:25. Belaggningsfonden uppgår d¿irmed Iill 739.929'.-.

$ 7 Revi si onsb eråittel se :

Melker Ödebrink föredrog revisionsberättelsen som rekommenderade st¿lmman att
fastställa bokslutsresultatet och att bevilj a styrel sen ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att fastställa resultatet i bokslutet och att lägga revisionsberättelsen
till handlingarna.

$8 Beviljande av ansvarsfrihet:
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2A2112022 års förvaltning

$9 Förslag från styrelsen

a. Nya stadgar:
Samfältighetens ordförande Katarina Fernström sammanfattade ändringarna i clet

förslag till nya stadgar som bifogats stämmohandlingarna.
Stâmman beslutade anta de nya stadgarna, som kommer att börja gtilla från den
tidpunkt n¿ir dessa har registrerats hos Lantmäteriet.

b, Sammanslagning av föreningens fem vägar till en enhet:

Styrelsen föreslog att samfalligheten hos Lantmilteriet skall begära en ny
förrâttning/ändra andelstal med syftet att övergå från separat ekonomisk redovisning
för varje väg till atthagemensam ekonomisk redovisning för samtligavägar.
Tonkilometermetoden for beräkning av fastigheternas avgifter skall bibehållas.



Stäimman beslutade att uppdra åt styrelsen att genomföra förslaget och atl;

samfälligheten skall bära kostnaden för förrättningen.
Stämman beslöt vidare att styrelsen får mandat att foreträda fastighetsåigarna under
förritttni ng sproce ssen. B esluten var enhâl I i ga.

$ I 0 Bi drag ti 11 Ostergrimsta Vägsamfäl li ghet :

St¿imman beslot att bevilja Östergrimsta Vägsamffillighet ett biclrag på 10.000:-.

911 Styrelsens förslag till budget for verksamhetsåret 2022-05-01 - 2023-04-30 sarnt

fastställande av debiteringsl åingd :

Bengl Westergren föredrog budgeten som visade på ett underskott av 50.000:-,
Ytbehandling av asfaltvåigarna lecler till ett uttag ur belaggningsfonden på 180,000:-.

Stämrnan beslutade atf godkänna buclgeten och att fastställa den föreslagna clebite-
ringsl ängde n f or 2022 I 2023 .

$12 Arvoclen till styrelsen och revisorerna:
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter skall få att arvode på 900:- och att
suppleanter och revisorçr skall få ett arvode på 500:-.

$13 Val av styrelse, styrelseorclfórande och suppleãnter:
Stlimrnan beslutade att till styrelseledamöter på två är väljaMikael Gustafsson,

Peter Strandlund och Tina Jonasson. Mats Löfgren och Emanuel Holwaster har
ett år kvar på s;in manclatperiod.
Stämman beslutade att till ordförande på ett är viLljaKatarina Fernström,
St¿imman beslutade att till styrelsesuppleanter på ett år välja Ylva Eriksson och

Joakim Andersson.

$1a Val av två revisorer och revisorssuppleant:
Ståimman beslutade att till revisorer på ett år välja om Ann-ChristinZandq Holwaster
och Melker Öclebrink.
Stämrnan beslutade att till revisorssuppleant pä etthr valja Maria Gustafsson.

$15 Val av valberedning:
Stämman beslutade att till valbered.niug på ett är valja lda Holwaster.

{16 Övriga frågor:

a. Olle Holwaster uttryckte åsilcten âtt samfälligheten i frarntiden borde återgå till att
hålla stämrnorna i Rangsta Båtklubbs klubbhus. Detta fürutsätter att någon av

styrelsens mecllemmar är medlem i båtklubben. Olle Holwaster är dock hedersmedlem

och sade sig kunna ordna det till nästa år.

b. Olle Holwaster rekommenderade styrelsen att höja viktgränsen vid tjtillossning från
3,5 till 4,5 ton.

$lT lnformation om plats där stämrnoprotokollet kommer att finnas tillgângligt:
I(atarina Fernström meddelade att protokollet kommer att ltiggas upp på samfÌillighetens
hemsida.

nk

1î,
Emanuel Holwaster Tina oilasson


