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PROTOKOLL
Sjoh u ltets samfdl I ig hetsforen i ngs årsmdte
i gemensamhetslokalen

lOrdagen den 16:e april 2016

1.

Mritets rippnande
F6reningens ordforande, Bertil Olsson, dppnade m6tet och hålsade alla
vålkomna.

2.

Val av ordfiirande frir ståmman
Bertil Olsson valdes.

3.

Val av sekreterare for ståmman
Carl Michael ILVING valdes.

4.

Val av två justeringsmån, tillika rostråknare
Ludo Monsieurs och Bengt Lundstrdm valdes.

5.

Frågan om ståmman har uflysts stadgeenligt
Enigt JA!

6.

Godkånnande av dagordningen
Dagordningen blev godkånt med tillågg av punkt 12.1: lJppdaterad terminologi
istadgarna.

7.

Faststållande av riistlångd/nårvarolista
Per Ola forklarade, att vi nu har båda GA:2 och GA:3. Alla år medlemmar av
GA:2, men enbart de, som har vatten år medtemmar av GA:3. Då detta skulle
komplicera en omr6stning och då ingen omrdstning var forutsett, faststålldes
enbart en nårvarolista
32 medlemmar var nårvarande.
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8.

Godkånnande av styrelsens å+s+edsvisr+ing Arssammanståltning
(Då det nu er klart, att vi skal anvånda termen Arssammanstållning)

Kassdren låste upp från sammanstållningen
Godkånt enhålligt med acklamation.

9.

Godkånnande av revisionsberåttelsen
Revisor Marian na Pedersen redovisade revisionsberåttelsen.
Denna blev inte godkånt då den inte tog hojd for den nya terminologi och
dårmed också inneholl okorrekta hånvisningar till laggrundlaget.
Beråttelsen vill nu bli råttat till, så att det bliver sammanhang i terminologien
och referenserna.
Mdtet vidtog, att beråttelsen skall låggas fram till godkånnande på
budgetståmman 2016. Mdtet vidtog dårmed också - som et undantag - att
detta kommer som et extra punkt på dagordningen for budgetståmman.

10.

Ansvarsfrihet fcir styrelsen
På motet låmnade Inger svensson in foljande "reservation":

Reservation
gållande ansvarsfri het f6r styrelsen fdr Sjdh u ltets samfållig hetsforen ing
alternativ b|2015.
Styrelsen tar emot och accepterar sitt uppdrag av årsståmman.
Uppdraget innebår, att i allt utfora de handlingar och åtgårder som kråvs for
en samfållighetsfdrening. Bland annat folja foreningens stadgar och utfora de
uppdrag som beslutats i årsståmmoprotokollet.
Detta åsidosattes gravt gållande 2015 års protokoll.
I stållet for att normalt ha 14 dagar på sig minskade besvårstiden till 4 dagar eftersom man "inte hade tid" och det pldtsligt blivit en "sidoservice"'att maå in
protokollet på hemsidan.
Ett sådant forfarande når inte upp till det ansvar som kråvs av styrelsen och
skall dårfdr påpekas och observeras.
Sj6hultet 16 april 2016.
U nderteckn ad I nger Syensson
Sekretåreren upplåste texten.
Hårefter beslot mdtet, med acklamation, att
F6rra styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet for periode n 2015-01-01 till 201 504-26.
Sittande styrelse blev beviljad ansvarsfrihet for perioden 2015-04-26 till 201S,h
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11.

Disposition av årets resultat
Overfores i ny råkning.

12.
12.a

Propositioner från styrelsen / motioner från medremmarna
Proposition: "Vision frir samfållighetens markområden"
Kassdren redovisade fdr det skriftliga upplågget.

Gert Frid6n opponerade och foreslog att i stållet nedsåtta en arbetsgrupp till at
jobba med frågorna kring skotsel av vattendragen dikning med mera.
Efter en långre diskussion blev propositionen vidtagen med det tillågg, at det
också bildas en arbetsgrupp som foljer:

Motet besldt att bilda en arbetsgrupp med foljande medremmar:
Gert Frid6n - arbetsgruppledare
Inger Svensson
Bertil Olsson
Bengt Lundstrdm
Sven Erik Håkansson
Arbetsgruppen fik fdljande uppdrag

:

Arbetsgruppen skall, med sin samlade kunskap och långvariga erfarenhet
inom området,

12.b

Inventera rojningsbehov i parkområden och vattendrag
Ta fram kontaktuppgifter till myndigheter som kan låmna relevant st6d,
såvål kunskapsmåssigt som på andra sått
Uppråtta en prioriteringslista fdr mojliga åtgårder dår kostnader och
tidsåtgång fdr dessa uppskattas
Fdre 2016-09-30 framlågga sin rapport till styrelsen

Uppdaterad terminologi istadgarna
(Nytt punkt

-

se punkt 6 ovanf6r)

Bakgrund: Samfålligheten år i lagens mening inte bokforingsskyldig, dårfor bor
detta regleras båttre i våra stadgar. I stadgarna anvånds vissa termer på ett felaktigt
sått, genom en uppdatering blir stadgarna mer konsekventa. Åndringarna år endast
av formaliakaraktår och kommer innebåra att vi foljer gållande lagar båttre.
Dessutom gors en mindre komplettering av dagordningen till ordinarie ståmma.
Styrelsen fiSrslår fi5ljande åndringar i
o Alla forekomster av ordet "årsredovisning" åndras till "årssa mmanstållning'.
o Alla forekomster av ordet "årsmote" åndras till"ordinarie

stadgarna

ståmma".
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$9, punkt 6 "årligen till årsmote avge beråttelse over foreningens verksamhet och
ekonomi," åndras till"årligen till ordinarie ståmma avge årssammanstållning
bestående av minst verksamhetsberåttelse samf balans- och resultatråkning,"
o $17, punkt 6 "Godkånnande av dagordningen" åndras till"Godkånnande av
dagordningen samt anmålan av 1vriga frågor till punkt 17" .
o

Detta forslag blev godkånt med acklamation.

13.

Ersåttning till styrelsen och revisorerna
Den foreslagna ersåttningen, ett prisbasbelopp, blev godkånt med
acklamation.

14.

val av styrelse och styrelseordfiirande och kassilr. Beslut om antat
styrelsemedlemmar och styrelse suppleanter samt val av dessa
Ordforande Bertil Olsson blev återvald.
Kassdr Per Ola Olsson blev återvald.
Carl Michael llving och Kirsten llving blev återvald.
Som ny styrelseledamot valdes Lena Wahlstrom
Som suppleant återvaldes:
Elsa Monsieurs.

Som ny suppleant valdes:
Lars Thoren

15.

Val av revisorer och revisorsuppleant(er)
Som revisor återvaldes Marianne Pedersen
Som ny revisorssuppleant valdes SiniViola Kallio

16.

Fråga om val av valberedning
Det har framforts från flera håll att det skall vara kontinuitet i styrelsen och
revisorsteamet.
Från styrelsen betonades att det inte år något som vi kan l6sa genom att
skriva regler. Men både styrelsen och revisorerna år medvetna om
potentiella problemet och kommer att jobba fdr att uppråtthålla kontinuiteten.
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Ingen valberedning valdes, styrelsen fick istållet i uppgift att lågga forslag på
personer som skallvåljas på nåsta årsmote.

17.

Ovriga frågor
Inger Svensson frågade om styrelsen bara mottar motioner och inte andra
forslag.
Sekretåreren svarade, att styrelsen tar emot alla forslag och motioner. Det
måste bara vara helt klart specificerat om det år et forslag till styrelsen eller en
motion till ståmman.
Inger Svensson bad vidare om att den gamla, "doda" hemsida slopas.
Kass6ren=webmaster lovade att gdra detta.
Det blev efterfrågat att valberedningens fdrslag skickas ut tillsammans med
kallelsen.
Sekretåreren svarade, att valberedningen=styrelsen i år fdrst var klara efter
utskicket av kallelsen och att styrelsen forhopningsvis kan g6ra båttre nåsta
år. (Aven om det inte kråvs istadgarna).

Gert Frid6n bad om att stadgarna placeras långre "fram" på hemsidan, så att
de er låttare att hitta.
Gert Friden menade vidare, att det skall vara kommentarer till stadgarna.
Kassdren svarade, att stadgarna - som de år - år godkånda av Lantmåteriet.
18.

Meddelande av plats dår ståmmoprotokollet hålls tillgångligt
Ståmmoprotokollet kommer vara tillgångligt på webbplatsen www.siohultet.se
och på anslagstavlan igemensamhetslokalen inom 2 veckor.

19.

alla och avslutade motet.

Carl Michael llving
Ståmmoordf6rande
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Justeras

Ludo Monsieurs
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