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Extra Stdmm a 2OL6-O4-25
Ndrvarande: Angela Thomsen, Anna Leufvenius, Claes Levin. Ingela Nyman, Borje
Thuresson, Lars Persson, Lena Kerstin lrene Larsson, Niklas Liljeholm, Patrik Skogsbdck,
Carina Broman, Roger Astrand, Therese Jul6n, Lars Johnsson, Thomas Brcic, Riksbyggen

Protokoll

L. StHmmans iippnande
Roger Astrand cippnade stdrnman.

2.

Faststdllande av riistldngd
En

3.

I

igt

nd

rvarolistan befan ns 11 fastigheter

va ra

representerade.

Val av ordfiirande fiir stiimman
Thomas Brcic valdes till ordforande.

4.

Val av sekreterare fiir stdmman
Carina Broman valdes till sekreterare.

5. Val av tvi justerare
Therese Jul6n och Borje Th rresson valdes till protokollsjusterare.

6.

Val av riistrdknare

till rostrdknare.
Frdga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Roger Astrand valdes

7.

Staimman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning'

8.

Fr6ga om ansvarsfrihet

g.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for den 96ngna tiden.
Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsldngd

fiir styrelsen

Efter ordforandes genomgdng av budget antog stdmman styrelsens forslag till
d ebiterin gsliingd : 27 O kr / m|nad + kostnad/m 5n ad for va ld/a tjdnst/er.
10. Styrelsearvoden

a.

Styrelsens forslag: t4OOkr/6r till ordforande, kassor och sekreterare. Diirutover
400 kr/mote till samtliga deltagare. Som mote rdknas formella styrelsemoten,
arbetsmciten, byggmoten, bankmoten m fl. Stdmman antog styrelsens forslag'

b. Stdmman

beslutade infora en extra punkt

pi dagordningen: Arvoden till

foreningens revisorer. Stdmman beslutade om 500 kr/6r till ordinarie revisorer.
11. Val av valberedning

Niklas Liljeholm och Ingela [\yman valdes till valberedning.
12. Utdebitering till fastighetstigare som intrfider sent i samfdlligheten.
Beslut: Nya fastigheter ges mojlighet till intrdde i fdreningen s5 ldnge

griivningsarbetet inte 5r fiirdigt i anslutning till berord fastighet. Utdebitering till

dessa tillkommande deldgare skall ske p6 samma sdtt och med samma belopp som

uttaxering till befintliga medlemmar.
13. Ovriga frdgor

a. Tidsplan for arbetet: Entreprenaden

berdknas p6borjas 2016-05-13 och vara en

bit in i oktober. Detaljerna kommer att publiceras p6 www.harlosafiber.se.
14. Meddelande op plats ddr protokollet frdn stHmman hdlls tillgiingligt
Protokollet fr6n denna stdmma kommer att finnas p6 hemsidan senast 20L6-05-09.
15. Miitets avslutahde
Ordforande tackade frir visat intresse och avslutade mritet.
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