
Granlun ds friti ds o mråde s samfälligh etsfö rening

Ordinarie föreningsstämma för Granlunds fritidsområdes
s a mfäl I i gh ets fö r e ni n g

Lördag 26 maj 2018 klockan 10:00 Sockenstugan, Västerljung.

l. Föreningens ordförande Roger Ek hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till stämmans ordförande valdes Rolf Wrangle.

3. Till stämmans sekreterare valdes Kjell Lundin.

4. Närvarolistan godkändes som röstlängd. 22 medlemmar var närvarande. Bilaga 1

5. Mötet godkände dagordningen.

6. Till justeringsmän valdes Helene Källander och Sture Björk.

7. Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett i stadgeenlig tid. Några

medlemmar har fått brevkallelsen några dagar för sent beroende på byte av

postoperatör.

B. Årsredovisning för det gångna året genomgicks, kommenterades och lades till
handlingarna.

9. Revisionsberättelsen presenterades av Anita Björk. Stämman beslutade att lägga

revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 2

L0. Resultat- och balansräkning fastställdes. Överskottet på 39 670 kr beror till stor del på

att några fakturor kom efter bokslutet. Bilaga 3

11. Det beslutades att överskottet balanseras i ny räkning.

L2. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

L3. Beslutades enligt styrelsens förslag att ändra ersättningarna till styrelsemedlemmar.

Beslutet blev att en engångssumma på 35 000 kr fastställdes som styrelsen fördelar

inom sig. Sociala kostnader tillkommer för föreningen. Revisorer och valberedning får

även i fortsättningen 500 kr per person och år. Motiveringen till de höjda ersättningarna

finns i bilaga 4.

14. Beslutades att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt

debiteringslängd för nästa verksamhetsår. Debiteringslängden är nu omgjord och visar

vad varje fastighet ska betala. Bilaga 1.

15. Antal styrelseledamöter fastställdes till sex (6), antalet suppleanter i styrelsen

fastställdes till en (1).
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L6. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleant fastställdes.

Ledamöter: Bengt Elfgren omval 2 åf, Joakim Hellman omval 2 åf, Helene Källander nyval

2 å6, Tony Sandlund omval 1 år och Morgan Hoffman nyval ett år'

Suppleant: Thomas Sjödin omval 1 år. Roger Ek kvarstår på ett år.

LT.Valav revisorer: Elzbieta Wrzalik omvaldes på wå (2) är.Anita Björk kvarstår på ett (1)

år.

18. Det finns inga kandidater till valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att försöka hitta

minst två personer som kan åta sig uppdraget.

19. Övriga frågor och information:
a. GDPR; Roger informerar om den nya datas§ddsförordningen som inte berör oss

så mycket. Kortfattat ska föreningen informera om vilken information som finns

om medlemmarna och varför man behöver informationen.

b. Grönområden; Redan förra året informerade Roger om förändringen i

Byggnadslagen från slutet av 2018. Grönområden som ingår i samtälligheten

(festplatsen, badet, fotbollsplan och marken där pumparna står) berörs inte. Är

det något annat grönområde som vi vill s§dda måste fastighetsägaren ansöka

om förrättning före 31 december 2018. Mer information finns på hemsidan.

c. Midsommarfirandet; 2018 ansvarar Lammsjövägen och Granlundsvägen

(fastigheterna vid fotbollsplanen) för aktiviteterna.

d. Sopavgifter; Roger informerade om höjda kostnader för sophanteringen.

Nyköpings kommun har infört en fast avgift per medlem på 366 kr/är.
20. Informerades om att stämmoprotokollet kommer göras tillgängligt på föreningens

hemsida senast den 11juni 2017 (www.granlunds.nu).

2 1. Ordförande förklarade föreningsstämman avslutad.

Bilagor:
1.. Närvarolista
2. Revisorernas rapport
3. Resultatrapport och balansrapport

4. Styrelsens förslag till höjda ersättningsnivåer

Sekreterare Stämmans ordförande

elene Källander
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