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Plats: Stavsjö Föreningshus & Zoomlänk
Närvarande: Se bifogad röstlängd
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansrappoft, revisionsberättelse, verksamhetsplan,
underhållsplan samt budgetförslag fanns tillgängligt på Stavsjo.se innan mötet samt presenterades på
storbild under mötet.
23 röstberäffigade var närvarande san'fi2 fullmakter inkomna. Totalt 25 röstberättigade
§1. Mötets öppnande
Bo Ohlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§2. Val av ordftirande och sekreterare fiir mötet
Bo Ohlsson valdes till ordflorande och Jonas Winter valdes

till

sekreterare.

§3. Val av två justeringsmän
Till att justera mötets protokoll valdes Lena Franzen och Jonas Carlsson Malm
§4. Mötets utlysande och godkiinnande av dagordning
Stämman beslutade att mötet var korrekt utlyst och foreslagen dagordning godkändes.
§5. Verksamhetsberättelse

fiir

2021

Verksamhetsberättelse for 202I lästes upp och godkändes
§6. Redovisning av intäkter/utgifter under 2021
Den ekonomiska redovisningen, resultatrapport och balansräknin g för 2021 gicks igenom och
godkändes.
§7. Revisionsberättelse, jämte beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Revisionsberättelse presenterades av Mauritz Wihlsjö. Revisionsberättelse fastställdes. Mötet
beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gånga året.
§8. Presentation av fiirslag ftir kommande verksamhetsår och motioner från medlemmar
A) Förslag på nya stadgar- Nya stadgar presenterades av Bo Ohlsson, stadgarna fastställdes.

B)

Motion angående lantlnäteriforrättning av gång oclr cykelbana genom Stavsjögården- Martin
Ågren redovisade på stämman hur styrelsen jobbar med frågan.
Mötet beslutade att motionen ska anses besvarad.

C)

Verksamhetsplan for 2022- En 3 års plan presenterades av Jonas Winter. Frågor kring
Värdshusplanens ansvar kom upp och besvarades samt frågor kring hur Boappa fungerar for
medlemmar i en samf;illighet. Verksamhetsplanen godkändes av stämman.
En fråga gällande mobilt farthinder på Nunnebanan 36 - Styrelsen åtar sig att ta bort detta.

§9. Beslut om styrelse- och revisorarvoden for2022
Styrelsens och revisoremas arvoden beslutas till oforändrade. Vid nya stadgar med fler
styrelsemedlemmar är totala arvodena även oföräudrade.

§10. Styretsens ftirslag till budget och debiteringslängd for2022
Budget for 2022 godkändes. Andelsavgiften för 2022 foresläs ökas med 375kr till 1875 kr/andel, dels
for att föreningen har blivit momsredovisningsskyldiga, dels för ökade kostnader.
Mötet beslutade att fastställa oförändrad avgift men ge styrelsen rätt till en extra debitering på 375kr i
höst om det behövs.
§11. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant ftir en tid av två år.
Ledamöter:
Beslut:
Martin Ågren Nyval2 år
Magnus Eriksson Nyval 2 år

Bo

Ohlsson
Winter

Kvarstår
Kvarstår
Tanja Bochman Kvarstår

Jonas

I år
I år
I år

Suppleanter:
Beslut:
Aksel Arman

Nyval2

Mikael Bork

Fyllnadsval

år

I år

Stämman rekommenderar styrelsen att adjungera foljande personer

till

styrelsen:

Monica Svenson
Eva Pettersson
§12. Vat av ordftirande ftir en tid av ett år
Bo Ohlsson valdes till Ordforande for tid av ett år.
§13. Val av revisor och revisorssuppleant ftir en tid av två år
Till revisor

Cecilia Karlsson Nyval 2 år
Kerstin Winemo Kvarstår 1 år

Till revisorssuppleant
Peter Andersson Kvarstår 1 år
Stefan Riidow Omval2 är
§14. Val av personrtill valberedning
Jonas Carlsson Malm Kvarstår 1 år.

fiir

en

tid av två år

Tills vidare fortsätter Jonas Carlsson Mahn själv, fortsätter bearbetningen av en valberedare och
återkommer i samråd med styrelsen om en till valberedare.
§15. Övriga frågor
A) Röstning orn omprövning av Stavsjö ga:2 avseende gång och cykelstråk genom Stavsjögården
Röstning genomfördes med l6 JA och 6 NEJ samt 3 som avstod. Stämman godkänner därmed
frågan kring att ompröva ga:2 vid en lantmäteriförrättning gällande gång och cykelstråk
genom Stavsjögården.

B)

Fråga kring BRF Nunnebanan kom in gällande snöröjning i området vid deras fastigheter.
Förslag från styrelsen att hålla GC-väg öppen vintertid mellan område 23 ach 24. Stämman

instämmer med styrelsen förslag.

§16. Tid och plats fiir protokolljustering och protokollets tillgänglighet
Söndag 2022-03-27 kl. 18 på Stavsjö Krog justeras protokollet. Protokollet läggs ut på hemsidan
justerat och klart senast 31 mars.
§17. Mötet avslutas
Ordförande Bo Ohlsson avtackade Kenty Franzen, Daniel Rydgren och Mauritz Wihlsjö for deras
uppdrag i samfiilligheten. Ordförande tackade lor visat intresse och avslutade mötet.

Winter
Protokollet justeras
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Lena Franzen

