Protokoll fört vid Västra Lindholmens Samfällighetsförenings
ordinarie årsstämma den 17 februari 2011.
Representanter för tolv fastigheter var närvarande.

1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Stämman ansåg att mötet var utlyst i laga tid.

3. Anmäldes två övriga frågor.

4. Dagordningen fastställdes.

5. Gunnar Sundqvist utsågs till mötesordförande.

6. Anders Björkman utsågs till mötessekreterare.

7. Till justeringsmän utsågs Mattias Österman och Christer Rådström.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes av stämman. Då
bokslutet och revisorernas berättelse inte kunde presenteras, beslutades att kalla till
en extra stämma där dessa dokument presenteras och frågan om ansvarsfrihet för
styrelsenbehandlas.

9. Jessica Petersson redogjorde för Lekplatsgruppens arbete under verksamhetsåret.
Stämman uttryckte sin uppskattning över gruppens arbete. Gruppen är vilande till
dess nästa projekt startas.

10. Ola Cedercrantz redogjorde för Antenngruppens arbete enligt bilaga.
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11. Leif Rurling berättade om kompostens fortsatta liv. Kommunen har meddelat att
komposten inte får byggas ut, den ska skötas om och nedskräpning ska undvikas.
Leif fortsätter att hålla ett öga på komposten och han kommer att
informerasamfällighetens medlemmar om ordningsreglerna vid komposten.

12. Presenterades förslag till hastighetsdämpande åtgärder på Krokusvägen.
Kommunen bifaller styrelsens förslag att ställa ut blomlådor. Beslutades att Nils
Dahl är sammankallande till ”Farthindergruppen” och att en budget presenteras för
den nya styrelsen.

13. Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 499 kronor per styrelsemedlem.

14. Årsavgiften fastställdes 900 kronor.

15. Den nya styrelsens representanter från Tulpanvägen 9, 10 och 11 presenterades.
Krokusvägens representanter 14 och 16 hade meddelat förhinder.

16. Inkomna motionen 2 st.

Inköp av flaggstång. Avslag av stämman.

Permanent kassör.Bifall av stämman, Den nya styrelsen får i uppdrag att så snart
som möjligt presentera en villig kandidat och får erbjuda ett arvode upp till 5000
kronor/år.

17. Övriga frågor 2st

Grannsämja. Frågan avvisades av stämman.

Föreningens stadgar. Leif R efterlyste föreningens stadgar. Det har tillkommit ett
antal nya medlemmar och föreningens syfte och ansvar är kanske inte helt klart för
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samtliga. Leif föreslår att stadgarna skickas ut till samtliga fastigheter. Beslutades
att styrelsen gör detta.

18. Beslutades att en extra stämma avhålls den 10 mars kl 1900 i Astrids garage,
Tulpanvägen 10.

19. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Anders Björkman

Justeras
Mattias Österman

Christer Rådström
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