
Lagnövikens Samfall ighetsförening Extra föreningsstämma 2017

Protokoll fört vid Extra föreningsstämma 23 april 2017 på Lagnö Gård.

§ 1 Stämman öppnas
Extra föreningsstämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Kjell Blanklin.

§ 2 Fastställande av dagordning för stämman
Stämman beslutade att lägga till punkten "Arvode till styrelsen" varefter dagordningen
fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Kjell Blanklin.

§ 4 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Kristoffer Leijon.

§ S Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid
stämman
Till justerare tillika rösträknare vid stämman valdes Elisabet Söderström och Fredrik Högberg.

§ 6 Godkännande av kallelse
Kallelsen till stämman hade skickats ut per epos samt anslagt s på infor: attenstavlorna i
föreskriven tid.
Stämman godkände kallelsen.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Det noterades att 21 personer representerade 21 fastigheter var närvarande.
20 personer hade rösträtt. 2 fastieheter representerades genom fu Imakt.
Röstlängden fastställdes.

§8 Arvode till styrelsen
Valberedningen hade föreslagit en öjnlng av arvodet till styrelsen från ,O till 2,0 basbelopp att
fördela mellan styrelsen för Samfällighetsföreningen och styrelsen för Bad- och Båtklubben.
Ordföranden föreslog att 1,3 basbelopp skulle tilldelas Samfällighetsföreningens styrelse.
Elisabet Söderström föreslog a dc to tf a do pet skul e vara 1,5 bas e opp, varav ,2S
basbelopp till Samfällighetsföreningens styrelse.
Diskussion följde, frågor ställdes och besvarades.
Votering skedde och stämman beslu ade lI~ed IS ..::,er mot 5 tt s .. ja rdfö des förslag.

§ 9 Val av ordinarie styrelseledamöter
Valberedning föresl Cföljan e personer och men
Susanne Reutervall 2017 - 2018, nyval
Börje Reutervall 2017 - 2018, nyval
Urban Hult vist 2017 - 2018, nyval

attider:

Det konstaterades att följande personer redan v r v
Ing-Marlc Engström, 2016 - 2017
Ronnie Mårtensson, 2016 - 2017

.".v.
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Stärnrnan beslutade enligt förslaget,

§ 10 Val av suppleanter till ordinarie styrelseledamöter
Valberedningen föreslog följande personer, samtliga för 2017:
Hans Karlsson Nyval
Carina Carnlöf Omval
Per Carlessen Omval
Christian Hesslow Nyval
Lars Parling Nyval
Flemming Sveronius Nyval

Stämman beslutade enligt förslaget.
§ 11 Val av styrelseordförande
Av stämman valdes Ing-Marie Engström till ordförande posten.

§ 12 Val av valberedning
De närvarande föreslog Kjell Blanklin, sammankallande, Kristoffer Leijon samt Stig Sjövik till
valberedning.
Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 13 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt.
Protokollet i original kommer att vara tillgängligt hos föreningens ordförande Ing-Marie Enström,
samt på hemsidan www.lagno.se.

§ 14 Mötets avslutande
Föreningens avgående ordförande Kjell Blanklin avslutade stämman varefter följde avtackning av
avgående ordförande, ledamöter och suppleanter.

Vid protokollet

Justeras Justeras

(

Fredrik Högberg
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