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pRoroKoLL rRÅN ÅnsuörE MED ÖsrnnuKENS
s.q.urrÄT,IIGHETSFÖnrNrNc 2021-08a8, i Bygdegården Stavsnäs

1. Årsmötets öppnande
Ordfiirande ftirklarar mötet öppnat och hälsar alla viilkomna

2. Årsmötets behöriga ut§sande
Ordftirande fragade om årsmötet ansågs behörigI utlyst, vilket medlemmarna ansåg.

3. Godkiinnande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkiinna dagördningen.

4. Y al av mötesordfiirande
Årsmötet beslutade attväljasittande, Lennart Sundin, till mötesordftirande.

5. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja sittande, Barbro Nor6n Sundin, till mötessekreterare.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmiin tillika röstriiknare väljs Ulrica Blixt och Ulf Nor6n

7. Resultat och balansräkning 2021

Sammanställningen har skickats ut till alla och årsmötet godkåinner denna.

8. Verksamhetsberättelse 202 1

Verksamhetsberåittelsen samt ftirslag till utdebitering flor verksamhetsåret 2ll22har
skickats ut med kallelsen och ordftirande går även igenom den.

9. Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes upp av Roger Hellefors och revisorema hade inget att

anmihka på styrelsens arbete.

10. Ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Årsmötet beslutar attge styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsåret 2020050 l -20210430

11. Budget 2022, fastställande av avgift
fusmötet beslutar enligt styrelsens ftirslag att utdebiteringen ska var I 500kr per andel

samt att fonden ska höjas till 400 000k. Just nu har samftilligheten 503 381k i kassan'

Avgiften ska vara betald senast 211031

Plusgirot är 109 74 53 -3.
Riikningen kommer att skickas ut via mail eller som brev om mail saknas'

OBS! skriv namn eller fastighetsbeteckning på inbetalningen.
Debiteringsliingden fanns framlagd ftir granskning.

12. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

Inga framstiillningar eller motioner har inkommit.
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13. Ersättning tifi styrelsen och revisorerna
Ersättningen iir ett arvode pä999 kronor till 3 styrelsemedlemmar, samt ersättning ftir
resekostnader.
Förslag kom under mötet att styrelsen skulle faäta en gemensam middag.

fusmöJet beslutar att ersättningen skall vara sailrma som ftiregående år samt att s§relsen ska

faäta en gemensam middag.

14. Val av styrelse och styrelseordförande
Roger Hellerfors ftiredrog valberedningens fiirslag:

o Lennart Sundin, Barbro Nordn Sundin, Kjell Sandström och Maj-Lis Blezell har ett

år kvar.
o Maria Hellefors, Peter Nyströin och Stefan Ryott väljs som ordinarie ledamöter ftir

2021-2023
r Lena Håkansson, Anders Herrlin och Mattias Werner vtiljs som suppleanter ftir

2021-2022.
Årsmötet beslutar enligt ftirslaget.

15. Val av revisorer
Valberedningen ftireslår
o Hdlöne Berlin och Malin Forsberg våi1js till revisorer fiir perioden202l-2022 och Petra

Alpsten till revisorssuppleant fiir perioden' 2021 -2022'

Årsmötet beslutar enligt forslaget.

16. Val av valberedning
Förslag att Roger Hellefärs och Ulrica Blixt utgör valberedning for perioden,2A2l-2022.

Årsmötet beslutar enligt ftirslaget.

17. Övriga frågor
. Rapport från styrelsen: Grind in till omräet. Vid forra årsmötet fick styrelsen i

"ppOr"g 
att göra en utredning i fragan. Denna har skickats ut till alla ftr att nu kunna ta

räifni"g till-hur vi går vidare i frågan. Efter en kortare diskussion så röstar årsmötet.

7st vill infiiru en grind och 29st vill inte. Årsmötet beslutar att frågan iir

ftirdigbehandlad och iirendet l?iggs till handlingama.

o Om det blir stora besviir med att obehöriga parkerar inom samfiillighetens område kan

parkeringsbolag kontrakteras.

o Roger Blezell har haft kontakt med posten och de har framftirt önskemål att

peräanentboendes brevlådor ska placeras i översta raden diir det iir dubbla rader. Detta

ska åtgiirdas vid kommande stiiddag.

o Ufuåirdering av farthindren som nu åir anlagda. De flesta tycker att det fungerar bra.

Några tycker att de åir ftlr höga och att deras bilar skrapar i ntir de kör över guppen.

Nålra ritt tu gupp på fler stiillen. Under vintern kommer säkert guppen bli lägre nåir

ptoltlen ttiräcfr titt våren fär utvärdering ske hur guppen ska se ut ochhur många det

rt u r*u. Styrelsen fick i uppdrag att utreda behovet avlfiirslag till utökning av

farthinder.
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o Maj-Lis Blezell och Lena Håkansson rapporterar om Grannsamverkan. Under året har

det varit lugnt i vårt område. Våra kontaktpersoner fär rapport en gång i veckan från
polisen och det har varit lugn i Stavsn?is under en liingre period.

o En vädjan till de som har belysning som tåinds näir man passerar utanftir på vägen

ombeds rikta ljuset in mot tomten så att gående inte blir blåindade.

o Per Göthlin tycker att vi ska visa vår uppskathring till Per-Arne Lindholm som

tålmodigt har varit ledare fiir midsommarfirandet på ängen. Per-Ame stiimmer upp i
Sjösalavals och årsmötet gör detsamma.

o Adressen till foreningens hemsida iir www.osterviken.se

o Städdagar for perioden blir 18 september 2021satrrtT mai2022.

18. Plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet läggs ut på hemsidan och skickas hem till fastighetsägarna med mail/brev.

19. Avslutning
Ordfiirande tackar for visat intresse och forklarar årsmötet avslutat

Stavsnäs 20210828

v{i:r#,,9o
Ordförande

Justeras:
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Barbro Nordn Sundin
Sekreterare
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Fastighetsnr Namn
1:835 Per-Arne Lindholm, Ulla Lindholm
L2362 Eva Brimark
1:333 Kerstin Bengtsson-Nyström, Peter Nyström
Lz62L Martin Ridderfors
1:328 Mattias Werner
1:895,896 Anders Herrlin
L:9?2 Rolf Fenderich

1:353 Gunilla Hiorth
1:360 Robert Pet16n

t:571, Lena Lassmyr (Fullmakt)

1:350 Victor Strömberg
t:354 Ulrica Blixt
1:833 Stefan RYott

1.:907 Roger Blezell

1:338 Maria Hellefors, Roger Hellefors

L:345,1:363 Jacob Fredell
L:832 Petra Alpsten
L:829 Mikael Bramert
1:325 Louise Berggren

L:625 Peter Kindblom
1:576 Per Göthlin
1,:6L3,1:349 Carin Bergstrand
L:604,1:3O7 Mai-Lis Blezell

1:3L9 Ulf Nor6n
1:319 Lennart och Barbro Nor6n Sundin

1:359, 1:358 KjellSandsilöm
1:356 Lars Gärdestad
L:129 Thomas Kvistmo/Jacob Fredell (Fm)

L2327 Nina Wadner, Martin Wadner

L:346,1:949 Nils Brolin, Agnes Brolin

L:626 Sture Ahlstedt
1:520 Lena Håkansson

1:624 Roland Olsson

L=324 Siv Andersson
Lz?21 Anders Kvist

L:334, t:344 Mathias Wilkne
L:576 Per Göthlin


