Tygelsjö Norra Samfällighetsförening
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2013
Sammanträdesdatum:
130325
Plats:
Tygelsjö församlingshem
Närvarande medlemmar: Vapenhusgatan:
2, 5, 8
Mittskeppsgatan:
3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 25, 26, 27,
30, 31, 34
Tvärskeppsgatan:
2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 21, 25, 26,
41, 47
Brf Malmöhus 28
4 representanter

§ 1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Mats Thörnblad hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
§ 2. Fråga om mötets behöriga utlysning
Stämman godkände mötets utlysning.
§ 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
Samtliga närvarande på stämman har antecknats på aktuell röstlängd.
§ 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av stämman.
§ 5. Val av mötesfunktionärer
a) Till ordförande för stämman valdes Mats Thörnblad.
b) Till sekreterare för stämman valdes Amii Christensen
c) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnar Hansson & Jan Anderlund.
§ 6. Behandling av förvaltningsberättelse
Ordförande Mats Thörnblad gick igenom verksamhetsberättelsen.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen.
§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassör Peter Pålsson redovisar 2012 års resultat- och balansräkning. Stämman
godkände resultat- och balansräkning.
§ 8. Behandling av revisionsberättelse
Ordförande Mats Thörnblad läser igenom revisionsberättelsen. Stämman godkänner
revisionsberättelsen.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes av stämman.

§ 10. Framställning av styrelsens förslag samt motioner från medlemmarna
a) Styrelsens förslag
1. Stora lekplatsen Mittskepp.
Stämman beslutar att styrelsen får mandat att förnya lekplatsen. Kostnaden tas ur

Rep.fond ga:4.

2. Sophanteringen
Stämman beslutar att styrelsen får mandat att gå vidare med denna fråga, som
förhoppningsvis tillslut ska ge en smidig lösning till medlemmarna. Styrelsen tar
kontakt med Lantmäterimyndigheten för att reda ut eventuella framtida stadgeändringar
.
b) Motioner
1. Motion att ta upp på årsmötet 2013.
Stämman beslutar att: följa styrelsens förslag och ger avslag på motionen.

§ 11. Beslut om arvode
Arvodet för 2013 är 1,5 av prisbasbeloppet. Revisorernas arvode blir oförändrat,
999 kr/revisor.
§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Utgifts- och inkomststat
Stämman gick igenom budgeten för 2013. Stämman beslutade att godkänna
styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Obs! Fel i debiteringslängden. Totala summan för vattenavgifter ska vara 182
700kr.
§ 13. Val av styrelse
Jens Jensen från valberedningen presenterade valberedningens förslag. Stämman
beslutade att godkänna valberedningens förslag enligt nedan:
a) Vice ordförande för en tid av 2 år
Marie Jensen
b) Kassör för en tid av 2år
Peter Pålsson
c) 1 suppleant för en tid av 1 år
Bo Nilsson
d) 4 ledamöter för en tid av 1år
Utses av MH 28
e) 1 suppleant för en tid av 1 år
Utses av MH 28
Stämman godkände valberedningens förslag.
§ 14. Val av revisor och deras suppleant
Valberedningen lade fram följande förslag:
a) Revisor för en tid av 2 år
Thomas Håkansson
b) Revisorsuppleant för en tid av 1 år
Mikael Månsson
Stämman godkände valberedningens förslag.

