
Protokoll vid årsstämma 2015-10-19 St Bläsnungs samfällighet 

1. Öppnande av stämman 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

3. Val av ordförande för stämman 

Sittande Tenny Larsson till ordförande 

4. Val av sekreterare för stämman 

Ordförande väljs tillika till sekreterare 

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 2 st 

Mats Ekelund och Christian Eriksson väljs till justeringsmän 

6. Stämmans behöriga utlysande 

Stämmans sågs behörigt utlyst 

 

7. Fastställande av röstlängd  

Den totala röstlängden är 39 fastigheter.(18 är året runt boende) 

Närvarande var: 1:120;1:122;1:126;1:127;1:128;1:129; 

  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2014 

Verksamhetsberättelsen som bifogats kallelsen gicks igenom utan anmärkningar 

9. Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2014 

Föreningens behållning vid årsskiftet var 61607,10:- på PG och 3115,54:- på 

Bankkonto. En inbetalning saknas. 

10. Revisorernas berättelse 

Revisorerna hade inget att erinra kring bokföringen. 

I samband med revisorernas berättelse så hölls en tyst minut för att hedra vår sedan 

många år revisor Tomas Johansson som hastigt lämnade oss under hösten. En gåva 

har skänkts från föreningen till diabetes forskningen enligt önskan från familjen 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2014. 

12. Fastställande av årsavgift år 2015 

Stämman finner ingen anledning att höja avgiften. 900:- fortlöper 

13. Styrelsens arvoden 

Oförändrad. 4000:- till vattenverksansvarig och 3000:- till ordf/kassör samt fritt 

vatten. 

14. Val av ordförande/kassör 3 år (Tenny Larsson vald t.o.m 2017) 

 

 

 



15. Val av vattenverksansvarig tillika styrelseledamot 3år(Mikael Endre vald t.o.m 2016) 

16. Val av styrelseledamot 3 år(Håkan Rauke vald t.o.m 2015) 

Håkan Rauke omvaldes på 3 år 

17. Val av revisorer för 1 år 

Frans Björk och Mats Ekelund valdes 

 

18. Byte av försäkringsbolag 

Stämman beslöt att byta till Länsförsäkringar vilket ombesörjs av ordförande 

19. Övrigt 

Inga övriga frågor 

20. Avslutning 

Mötet avslutas och en trevlig fika stund tog vid 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Tenny Larsson vid pennan 

 

 

 

 

 

___________________  ___________________ 

Justeras: Christian Eriksson  Mats Ekelund 
 


