Gullholmens
Sa mfä I I ighetsförening

Protokoll 2Ot7-07-OL

Sammanträde
Dag och plats
Närvarande

Ordinarie föreningsstämma
Lördagen den 1 juliZOLT kl. 15,00 Gullholmens Folkskola
Företrädare för 30 fastigheter.
Se bifogad deltagarlista.

Göran Bengtsson redogör för Samfällighetens verksamhet och i vilka sammanhang samfälligheten varit
aktiv i under året. Det gäller givetvis allt det som finns i våra gemensamsanläggningar (samlingslokaler,
vägar, markförvaltning, parkering och garage) och andra frågor som är viktiga för samhällets funktion
(butiken, färjetrafiken, samverkan mellan organisationer, Orust kommun ).

g 1 Stämmans

öppnande

Ordföranden i Gullholmens Samfällighetsförening,
Göran Bengtsson, hälsar alla närvarande välkomna och
förkla rar ord i n arie föreni ngsstäm m an öppn ad.
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Val av

ordförande

Beslutas att till ordförande till stämman välja Hans Andr6n
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Val av

sekreterare

Beslutas att till sekreterare för stämman välja Ulla Pettersson
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Val av justeringsmän Beslutas välja lngemar Berglind och Lars Svensson att justera

stämmoprotokollet samt att vid behov agera rösträknare
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Dagordning

Beslutos godkänna den utsända och anslagna dagordningen.
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Röstlängd

Bordlägges, aktualiseras vid behov'
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Behörigen

g

8

Årsredovisning

kallad

Beslutas godkänna att stämman är behörigen kallad.

Ordföranden hänvisar till den utsända förvaltningsberättelsen i
stäm moka lelsen. I n ga frågor fra mfördes a n g. förvaltn i n gsberättelsen.
Besl utqs godkänna förvaltningsberättelsen'
I

Revisionsberättelse

MatsReimertzföredrarrevisorernasberättelse.
Mats Reimertz och Catharina Flor6n tillstyrker att bevilja styrelsen
a n sva rsfri h et u n d e r ve rksa m h etså ret 2Ot5 / 2OL6.
Mats Reimertz påpekade att det är viktigt att alla stöttar Butiken.
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Tyvärr var det ca 20% av medlemmarna som inte betalade in sina 300 kr
under föregående verksam hetsår.
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Beslut

Beslutas att med godkännande lägga fastställelsen av resultaträkningar
och balansräkningar till handlingarna.
Beslutos att med godkännande disponera resultaten enligt förslagen
i

förvaltningsberättelsen.

g j.0

Ansvarsfrihet

Beslutos bevilja styrelsen ansvarsfrihet

5 L1

Verksamhetsplan

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till
Verksamhetsplan för det kommande året.

undertiden

l

maj 2016-3Oapril2OL7

$ L2 Budget debiteringsplan Beslutos att godkänna styrelsens förslag till
budget och debiteringsplan för 2OL7 /20L8'

I 13 lnkommen motion
5 i.4

Ersättning

lngen motion har inkommit'

Beslutos att ingen ersättning ska utgå för uppdragen som ordförande,
ledamot, suppleant, revisor eller revisorssuppleant.

5 15 Val

ledamöter

Beslutas att i styrelsen, enligt valberedningens förslag, välja till
ordinarie ledamöter Göran Bengtsson, Stefan Lundh, Ulla Pettersson,
Gillis Wendt och Karin Jelkeby på ett år.

5 L6 Val

ordförande

Beslutas välja Göran Bengtsson

5 17 Val suppleante

r

till styrelseordförande på ett

Beslutos att i styrelsen, enligt valberedningens förslag, välja

år.

till

styrelsesuppleanter Hans Andr6n, Roland Kristiansson, Eva Marsh,
Catharina Flor6n och Stefan Zetterberg på ett år.

5 18 Val

revisorer

Beslutas att, enligt valberedningens förslag, välja till revisorer
Mats Reimertz och claes Deshayes, välja till revisorssuppleanter
Rolf Ahl och Jan Gullvinger på ett år.
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5 19 Val

valberedning

Beslutas välja Mats Axell (sammankallande) och Lars Cedstrand

till valberedning

5 20 övriga

frågor

På

ett år.

Garantibesiktningen av garagen på Tuvesvik har genomförts.
Besiktningsmannen uttalade sig om att han aldrig besiktigat
så välbyggda garage.
Agneta Hultqvist önskar en avstämning för de 70 000 som är inbetalda
för garagebyggnation.
Stefan Lundh och Göran Bengtsson besvarar frågan.
Efter gara nti besi ktn ing visar Ga ragekontot följa nde :
1,L 225 326 kr i kostnader.
Huvudsakligen P J Bygg och Rylanders El.
1-63 garage har byggts, 97 GSF och 66 KSF.
Kostnad per garage 68 867 kr.
På konto för GFS's del idag finns l-02 533 kr (1 057 krlgarage)
Årliga gemensamma kostnader har belastat kontot som, försäkring,
underhåll på portar och självrisk på försäkringsskada på byggnad.
genyttjan deh ava re ska ett nyttj an derättsavta I u p prättas
med Samfälligheten. Avtal skickas ut till varje garageinnehavare under

M el lan va

rje

ga ra

sensommaren.
De garageägare som har problem med sina dosor eller elporten

ska vända sig direkt

till Portgiganten (0704

531,41,4), inte Samfälligheten.

De garageägare som fortfarande har låsautomatiken inställd på
fabriksinställning ska omgående ställa om till personlig kod.
Henrik Mellqvist 0706 278605 kan hjälpa den som inte klarar av att ställa om

kodlåset.
Stämman beslutor att uppdra till styrelsen att ta beslut om;

Hur återstående medel på garagekontot ska nyttjas.

5 21-

Stämmoprotokollet

Meddelas att stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt
på Samfällighetens anslagstavla vid Folkskolan, lnformationsportalen
www.gu I ll"l o nr en. se sa mt h e m s id a n www. guLl h q kngnse mfa I gh qt. se .
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Ordförande Hans Andr6n tackar de närvarande
för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

22 Avslut stämman

Efter stämman tackas avgående ledamöter Lars Olander (25 är i styrelsen)
och lngela Wall6n samt Anders Filipsson.

TACK:

Vid protokollet
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