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Protokoll fort den 19 april 2015 vid 6rsstdmman i Norrdvdgar Samfdllighetsfdrening

Plats: Sibykyrkan Norrri

1. Miitets iippnande

Stdmman inleddes av styrelseordfdrande Jan-Olof Larsson som hdlsade alla hjirtligt vdlkomna.

2a. Val av miitesordfiirande

Till ordfdrande pi stdmman valdes Hikan Westin.

2b. Val av miitessekreterare

Till sekreterare pd stdmman valdes Lotta Erstrand.

3. Godkinnande av dagordning

Stdmman godkdnde den framlagda dagordningen.

4a. Friga om stimman blivit stadgeenligt uttyst.

Stdmman frirklarades i laga ordning utlyst

4b. UpprSttande av riistlSngd

Beslutades att rdstlSngd upprdttas forst vid eventuell omrostning.

5. Val av justeringsmSn tillika riistrdknare.

Tilljusteringsmin tillika rostriknare valdes Cennet Svahn och Therese Bjdrkstrander.

5. Verksamhetsberittetse med resultat- och balansrikning samt revisionsberittelse fdr 2OL4.

Verksamhetsberdttelsen som dven offentliggjorts pi f6reningens hemsida samt i utskick (bilaga 1),

samt resultat- och balansrdkning (bilaga 2 och 3) framfdrdes i sammandrag av styrelsens ordfirrande

Jan-Olof Larsson, dock med ytterligare fordjupning av problemet med slitage p5 vira vdgar isamband

med byggtrafik. Stdmman godkdnde dessa handlingar.

Revisor Lars Wicander liste valda delar av revisionsberdttelsen (bilaga 4).

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet for styrelsen.

7. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen.

Efter votering med resultatet 27 r6ster for Ja och 5 roster fdr Nej beviljade stdmman styrelsen

ansvarsfrihet fdr 6r 2014. Bokslut samt revisionsberdttelse lades till handlingarna.
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8. Framst5llningar frin styrelsen och motioner frin medlemmar.

Prop. 7 - Proposition frSn styrelsen ang6ende hdjning av vigavgiften (bilaga 5).

En lSng diskussion foljde med andra forslag sisom en fast avgift (lika for alla oavsett zon) som gdr till
vdgforbdttringsfonden, ny forrdttning, upptagande av bankl6n. Stimman beslutade - efter

omrdstning med 9 rdster for och 32 rdster emot - att avsl6 styrelsens ftirslag och l6ta den nya

styrelsen arbeta fram nya forslag.

Prop. 2 - Proposition frin styrelsen angiende extra slitageavgifter (bilaga 6).

Stdmman beslutade - efter omrdstning, 31 rdster f6r och 7 roster emot - att anta styrelsens fdrslag

innebirande att en extra slitageavgift ska utge till de fastighetsigare som bebygger sin tomt med

byggnad <iverstigande 50 kvm.

Motion I - Motion frin Mats Beiming angiende indring av antalet styrelseledam6ter samt arvode.

Stimman beslutade att avsli motionen.

lnga ytterligare motioner frin medlemmar hade inkommit.

F6ljande punkter togs upp p6 stdmman som styrelsen orU"a, se over till nista 6rsm6te:

o Underhillsplan for nistkommande 6r samt over tid som presenteras pe 6rsmdtet

o Onskvdrt att det framgir i resultatrdkningen vad som dr kostnad fdr planerat underhill och

vad som 5r ofdrutsedda kostnader

o Piborja f6rhandlingar med bank om m6jlighet att ta ett l6n vid behov

o Titta pi stadgeindring avseende byggavgiften

o Ta fram kostnad f6r ny f<irrittning

9. Ers5ttning till styrelse och revisorer

Styrelsens f6rslag till ersdttningar innebdr ofordndrade styrelse- och revisorsarvoden

Stdmman antog styrelsens forslag.

10. Styrelsens ftirslag titl utgifts- och inkomststat samt debiteringslingd.

Styrelsens fdrslag till budget f6r verksamhetsiret 2015 kunde inte antas dA den inneh6ll den

foreslagna avgiftsh6jningen (vilken stamman rostade ner). Den nya styrelsen uppdrogs att omarbeta

budgeten ndr det gdller intiktsminskningen motsvarande den avslagna propositionen som d6 ska

dterspeglas i motsvarande k&tnadsminskning, och ddrefter publicera den pi hemsidan. Stdmman

fastslog debiteringsldngden (som f6rdndrats i samband med att nya fastigheter tillkommit) med

avgiften 100 kronor/andel och att avgiften skallvara inbetald till foreningens plusgirokonto senast

den 31/5 2015.

11. Val av styrelse, styrelseordfiirande samt suppleanter.

Valberedningens forslag till styrelse, vilket 6rsstdmman godkdnde, dr:

Maria Prenbo Tungel - ordinarie ledamot (fyllnadsval, 1 6r) Ordforande

Dan Winnansson - ordinarie ledamot (fyllnadsval, 1ir)
Ann-Christine Andersson - ordinarie ledamot (fyllnadsval, 1 6r)

Bjdrn P6lhammar - ordinarie ledamot (omval, 2 5r)

Mikael Karneteg - ordinarie ledamot (nyval, 2 6r)



Lars Johansson - suppleant (omval, viiljs pi ett 5r)

Henrik Jansson - suppleant (nyval, vdljs pi ett ir)
Tage Lundberg - suppleant (nyval, viiljs pi ett 6r)

Therese Bj6rkstrander - suppleant (nyval, viljs pi ett 6r)

12. Vai av revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningens f6rslag till revisorer, vilket irsstimman godkinde, dr:

Tina Mostrdm - revisor (omval,2 6r)

Lars Wicander - revisor (omval, 1 6r kvar)

Lena Holm - suppleant (omval, vdljs p6 ett 6r)

Anita Freiler - suppleant (omval, viljs pi ett 6r)

13. Val av valberedning

Till valberedning uts6gs:

Arne Ekstrand

Andrea Freiler

Mats Beiming

14. Ovriga frigor och synpunkter
Det dr stimmans forhoppning att den pig6ende tvisten kring vdgavgift vid byggnation ska kunna

lcisas utan rdtteging och att parterna i milet istillet kan finna en ldsning pi problemet med hjdlp av

medling.

15. Meddelande av tid och plats ddr stemmoprotokollet hills tillgdngligt.
Protokollet finns tillgdngligt pt f6reningens hemsida och hos f6reningens sekreterare tvi veckor efter

stimman, d v s den 3 maj 2015.

16. Miitets avslutande

Jan-Olof Larsson avtackades for sitt arbete i styrelsen i samband med att han nu avgir.

Di inget ytterligare fdrekom forklarades stimman avslutad.
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Motets ordforande

Hikan Westin Lotta Erstrand

Cenneth Svahn


