Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2017
Samfällighetsföreningen Markillen Ga 1.
2017-04-27
1.Stämmans öppnande samt frågan om kallelse skett i behörig ordning.
- Föreningens ordförande Katarina Helander Burvall förklarade stämman öppnad.
- Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.
2.Val av ordförande till stämman:
- Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för stämman.
3.Val av sekreterare till stämman:
- Sara Berggren valdes till sekreterare för stämman.
4.Fastställande av röstlängd för stämman.
- Stämman godtog den upprättade närvarolistan som röstlängd.
- 17 av föreningens 45 hushåll var representerade på stämman varav en med fullmakt.
5.Val av justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
- Josefine Sjöcrona och Katarina Helander Burvall valdes till justeringsmän.
6.Fastställande av dagordningen:
- Stämman fastställde dagordningen i enlighet med det förslag som gått ut med kallelsen.
7.Styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2016:
- Katarina Helander Burvall föredrog styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse för
verksamhetsåret 2016.
8.Revisorernas berättelse:
- Jenny Olsqvist föredrog revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna föreslår
ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2016.
9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
10.Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna samt eventuella beslut:
- Inga framställningar eller motioner förelåg.
11.Fastställande av ersättningar till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2018:
- Stämman fastställde föreslagna ersättningar till 15 000 kr totalt.
12.Genomgång av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, fastställande av utgifts- och
inkomststat samt framläggande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2018.
- Styrelsen lade fram och redogjorde för sitt förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2018. Stämman fastställde utgifts- och inkomststat i enlighet med styrelsens
förslag. Utifrån den fastställda utgifts- och inkomststaten lade styrelsen fram debiteringslängd
innebärande att avgiften blir 4 000 kr per fastighet för verksamhetsåret 2018. Efter avdrag med
500 kr för deltagande på någon av städdagarna (maj och september) under 2018 blir avgiften
3 500 kr. Debitering av avgiften för 2018 kommer att ske i november 2017 med förfallodatum
den 31:a december 2017.

1.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter:
- Jenny Olsqvist, Ylva Alsterlund och Toni Leipälä har ett år kvar som ordinarie
styrelseledamöter.
- Katarina Helander Burvall och Josefine Sjöcrona valdes av stämman till ordinarie
styrelseledamöter.
- Katarina Helander Burvall valdes till ordförande för styrelsen.
- Johan Jonsson och Kahan Ahlbäck valdes till styrelsesuppleanter.
2.Val av revisorer och revisorssuppleanter:
- Sara Berggren och Kristin Cvetkovic valdes till revisorer för räkenskapsåret 2017.
3.Val av valberedning:
- Katarina Johansson och Charlotta Nylén Peace valdes till valberedning inför stämman 2018.
4.Övriga frågor
- Årets städdagar är fastställda. Information finns på hemsidan, www.makrillen.se samt på
föreningens Facebook-sida.
- Vretaloppet kommer att genomföras även i år. Mer information om detta kommer på
hemsidan, på Facebook-sidan och via mejl.
- Intresset för Grannsamverkan undersöktes. Samtliga deltagare på föreningsstämman ville gå
med i Grannsamverkan. Styrelsen åtar sig att jobba vidare med den frågan.
- Fiberlan från Telia diskuterades. Medlemmarna är inte nöjda med utbud och leverans och vill
gärna att styrelsen försöker driva på i denna fråga.
- Lekplatsunderhållet kommer att genomföras i år enligt de beslut som togs på
föreningsstämman 2015.
5.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt:
- Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt genom att det läggs upp på hemsidan
senast två veckor efter stämman, www.makrillen.se.
Stämman avslutades.
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