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Plats

Solby gård Eskilstuna

Narvarande

Se bifogad närvarolista

1. Stämmans öppnande samt behöriga utlysande av densamma

Stämman förklarades öppnad och behörigen utlyst enligt stadgarna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännanden, sekreterare samt två justeringsmän för stämman

Till stämmans ordföranden valdes Roland Eklund. Till stämmans sekreterare valdes

Johanna Klahr. Till justeringsmän valdes Håkan Gustavsson och Mikael Dywling.

4. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisningsamt revisorernas berättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomiska rapport och revisorernas berättelse

godkändes.

5. Fråga om ansvarsfrihetför styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fördet gångna verksamhetsåret.

6. Framställan från styrelsen och motionerfrån medlemmarna

Motion från Ulla Jörnstam angående tunga transportertill fastighet 1:92.

Thomas redogör att styrelsen har kontakt med REV och har skrivit ett

slitageersättningsavtal och en deposition för att reparera vägen.



7. Ersättning till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att budgetera 50 000 kronor till styrelsen för kommande år.

8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, debitering per andel samt debiteringslängd

Debiteringslängden finnstillgänglig. När detgäller fakturan fördebiteringslängden så

går en påminnelse utsedan går den direkt till kronofogden.

9. Val

Följande val gjordes:

• Styrelseordförandeperettår

__________________

omval Thomas Hylvander

• Styrelseledamotpåtvåår

omval Ewa Strömberg

• Styrelseledamotpåtvåår
nyval Emelie Ravelin

• Tre styrelsesuppleanter på ett år

nyval Roger Pearsson,Johanna Klahroch Viggo Hansen

• Två revisorer på ett år

omval Willy Bergkvist och Ulla iörnstam

• Två revisorssuppleanter på ett år

nyval Anna Kämärälnen och Rober Berglund

• Valberedningpåettår
nyval UlfJonsson, Sirpa Lindelöf och Marianne Lörvall

10. Övriga frågor

• Vägunderhållvinter: Gäller Kullerstasandsvägen. Pratar med Kjellangående

plogning och sandning.

• Tungtrafik:Se motionen.

• Gatubelysning: EESM godkänner inte om det inte finns egna mätare, men får

se övervad framtiden säger. Kommeratt grävas mer el och fiberi och med VA.

Tittar vidare på frågan.



Luftlecfningarna: Styrelsen kollarövervem som äger dom.

11. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommeratt finnas på hemsidan www.grundby-kullersta.se, samt hos

Thomas Hylvander. Ombermedlemmarna attanmäla sin mailadress.

12. Stämmans avslutande

Styrelsen tackar för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Johanna Klahr Håkan Gustavsson Mikael Dywling
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