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Protokol I fört vid årsstäm ma med Fjäl I bostrands Samfäl I i g hetsfören i n g
2020-08-01 kl. 10.30 vid dansbanan vid Fjällbohavsväg.

Mötet i år fick en något annorlunda karaktär p.g.a. den rådande corona-pandemin" Extra glest
mellan bänkarna. Max 50 personer. Endast avprickning ideltagarlistan utan personlig
underskrift och vi hade även införskaffat en mikrofonförstärkare så att alla skulle ha mojlighet att
höra vad som sades. Kaffe med bulle från lokala bageriet Ronjas bageri serverades vid
ankomst.

1. Ordforande Asa Cornelius hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. Avsikten var
att hälsa nya medlemmar välkomna enligt punkt 2, men ingen av dem fanns närvarande.
Som mötesordförande valdes Jan-Eric Bergmark och som sekreterare Hans Eklund.

2. Nya medlemmar under verksamhetsåret, som då hälsas välkomna genom denna punkt i

protokollet:
Fjäll 19:04, Fjällbostrandsvägen 12, Lena Lund6n
Fjäll 19:64, Fjällbostrandsvägen 27, Asa Kramers-Edlund & Olof Birger Edlund
Fjäll 19:83, Kvarnmyrvägen 50, Fredrik & Silvia Gustavsson
Väddö-Tomta2:133, Kvarnbäcksvägen 5, Niclas & Minna Eriksson

3. Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst. Kallelse hade skett stadgeenligt 4 veckor före
mötet via hemsidan, anslagstavlan i området, e-post för dem som meddelat
e-postadressen samt respektive privata brevlådan för dem som saknar e-postadress.
(Det åligger respektive medlem aft ha koll på defta och vivet att det har hänt att e-post frän
styrelsen har hamnat i skräpkorgen, sekr" anmärkning).

4. Dagordningen, som hade skickats ut i kallelsen fastställdes och godkändes.

5. Justering av röstlängd, 46 medlemmar ( = fastigheter) närvarande (nägra dubbelt
representerade, 59 i fjol, sekr. anm.). Samma avprickningslista användes vid både
vägföreningens och samfällighetens möte.
Som justerare och rösträknare valdes Magnus Bergmark och Tomas Bladh.

6. Styrelsens och revisorernas berättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2019-2020 (1 juni 2A19 - 31 maj 2A2q hade lagts ut på hemsidan och
anslagits på lokala anslagstavlan. lnformation om det hade även mejlats till alla som hade
lämnat e-postadresser. Den ansågs därigenom vara genomläst och godkänd. Hans Eklund
informerade i korthet om de viktigaste punkterna när det gäller vattensystemet och Asa
Cornelius informerade om vägunderhållet. Det gångna året har pråglats av ett stort fokus på

både vatten och vågar. Det finns konkreta planer på framtida investeringar för att förbättra
både kapacitet och kvalitet på vattnet och ett utökat underhåll på vägarna i området.
Owe lvarsson föredrog revisorernas berättelse och godkände styrelsens ekonomiska
redovisning.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslöt att bevilja den sittande styrelsen ansvarsfrihet
for verksamhetsåret 201 9-2020.
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8. Framställningar från styrelsen samt medlemmars motioner
lnga motioner hade inkommit från medlemmarna.

Ekonomi. Styrelsen hade redan i samband med kallelsen mejlat ut länk till hemsidan, där
ekonomisk redovisning med budget och debiteringslängd lör 2024-2021 fanns att hämta.
Dokumenten var även anslagna på anslagstavlan i området. Dokumenten delades
dessutom ut i starkt begränsad omfattning på mötet till dem som inte hade skrivit ut dem
innan. Kassören Asa Söderholm föredrog de aktuella dokumenten avseende budget och
debiteringslängd. Arets budget innebär en höjning av årsavgiften, vilken motiveras av bl.a
utökade myndighetskrav på vattenkvaliteten och investeringar ivåra pumpstationer och
även utökat vägunderhåll.
I debiteringslängden framgår att årsavgiften är olika, beroende på vilka
gemensamhetsanläggningar som man är delaktig i. Vilken årsavgift som är aktuell för en
viss fastighet framgår av debiteringslängden och finns även tydligt beskrivet i kallelsen till
årsstämman.
Viktigt att varje medlem noggrant kollar vilken avgift som är aktuell.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Beslöts att ersättning skall vara oförändrad mot förra året, vilket innebär ersättning mot
styrkta kostnader"
Stämman godtog förslaget.

10. Val av styrelseledamöter, ordförande samt suppleanter. Valberedningen presenterade
följande sammansättning, vilken godtogs i sin helhet av stämman.

Ledamot 1:

Ledamot 2:
Ledamot 3:
Ledamot 4:
Ledamot 5:
Ledamot 6:

Tonny E Carlsson
Asa Cornelius
Jan-Eric Bergmark
Hans Eklund
Lasse Wall6n
Asa Söderholm

Omval pä 2 är
Omval pä2 är
Omval pä2är
Sitter kvar ytterligare 1 år
Sitter kvar ytterligare 1 år
Sitter kvar ytterligare 1 år

Omval päZär
Sitter kvar ytterligare 1 år

Suppleant 1: Margareta Dufwa Omvalpå 1 år
lngen ytterligare suppleant ansågs nödvändig och krävs heller inte enligt stadgarna.

Till ordförande ornvaldes Asa Comelius på 1 år

Styrelsen konstituerar sig själv beträffande övriga ledamöter

11. Val av revisor och revisorssuppleanter
Revisor: Owe lvarsson
Revisorssuppleant: Peter Bladh

12. Valberedning. Oförändrad sedan förra året:
Clas Boudri6 och Lars Dannemann
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13. Övriga frågor.

a) Äsa Cornelius passade på att nämna Trivselföreningen. Arsavgiften är 200,- men är
frivillig. En önskan är givetvis att så många som möjligt betalar in den, vilket säkerställer
att Trivselföreningen kan genomföra trivselbefrämjande aktiviteter även iframtiden.
Nuvarande styrelse tillsattes 2018, egentligen bara för att hålla trivselföreningen levande
med fungerande konto m.m., men det behövs flera krafter som kan vara drivande när
det gäller just aktiviteter. Årets sommarfest blev §värr inställd p.g.a. corona-pandemin,
men det kommer fler tillfällen.

b. Städdag beslutades till lördagen den 17:e oktober. Samling kl. 10.00 vid dansbanan

14. Protokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan www.{iaUbqs'ttand.se och på
anslagstavlan inom 2 veckor efter mötets genomförande.

15. f\Iötet avslutades

Fjällbostrand 2020-08-0 1

Justerare:

ltlagnus Bergmark

mötesordförande Hans Eklund, sekreterare

*>* z*- r;

Tomas Bladh
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