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Debiteringslängder fanns tillgänglig under mötet.
En extra utdebitering för 2013 ska göras då underlaget för 2012 års debitering inte var helt
tillfylles, även denna låg utlagd för påseende. Se förtydligande i §12.
§1
Sven Johansson hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
§2
Till ordförande för stämman valdes Sven Johansson och till sekreterare Olle Sandahl.
§3
Till justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet valdes Stig-Bertil Olausson
och Agneta Simonsson
§4
Stämman godkände föredragningslistan. Se bilaga 1
§5
Föreningsstämman ansågs i behörig ordning utlyst.
§6
Olle Sandahl läste upp årsberättelsen och stämman godkände densamma. Se bilaga 2
§7
Kassör Inger Pettersson föredrog ekonomisk redogörelse och läste upp revisionsberättelsen.
Se bilaga 3, 4 och 5.
§8
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§9
Stämman godkände följande arvoden till styrelsen.
Ordförande:
15 000 kr
Vice ordförande:
2 500 kr
Kassör:
15 000 kr
Sekreterare.
7 000 kr
Revisorer:
600 kr
Mötesarvode: enligt kommunens arvodesbestämmelser. Övriga arbetsuppgifter arvoderas med
150 kr/tim.
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§10
Stämmans ordförande informerade om Infrateks arbete med att gräva ner elledningarna,
dagvattenfrågan samt kommunens planer på kommunalt huvudmannaskap för enskilda vägar.
§11
Göte Björkdahl har lämnat in en motion om bättre belysning vid busshållplatsen. Nu är det
väldigt mörkt vid hållplatsen och det kan medföra fara för barnen som ska ta bussen till
skolan och även för vuxna som åker buss. Tjörn ska ju vara en säker och trygg kommun och
därför bör det finnas belysning. Det är möjligt att sätta en kort stolpe vid busskuren och dra en
ledning från närmaste stolpe.
Mötet tillstyrkte motionen.
§12
Styrelsens budgetförslag fastställdes av stämman. Se bilaga 6.
Ordinarie utdebitering om 505,1 andelar á 1100 kronor, sammanlagt 555 610 kronor, skall
vara betalda senast den 31 maj 2013. Utdebitering sker enligt den debiteringslängd som fanns
tillgänglig på föreningsstämman och som är bilaga till protokollet.
En extra utdebitering för 2013 fastställdes till 1100 kronor per andel och debiteras enligt den
extra debiteringslängd som fanns tillgänglig under stämman och som är bilaga till protokollet.
Totalt antal andelar är 505,5 som ger en sammanlagd debitering om 556 050 kronor vilka
skall vara betalda senast den 31 maj 2013. Effekten av den extra utdebiteringen blir att den
fastighetsägare som har skuld kvar till föreningen skall debiteras. Övriga har betalat vilket
framgår av debiteringslängden.
§13
Till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år valdes Sven Johansson, Inger Pettersson och
Olle Sandahl. (Ett år kvar har Mats Wastegård och Jan-Anders Andersson)
Till ersättare i styrelsen för två år valdes Sivert Rutgersson. (Ett år kvar har Rolf Fager och
Leif-Göran Johansson)
Till revisor för två år valdes Pelle Stavfeldt. (Ett år kvar har Bengt-Rune Axelsson)
Till revisorersättare för två år valdes Anders Hillberg. (Ett år kvar har Bertil Pettersson)
§14
Sven Johansson valdes till ordförande för år 2013.
§15
Till valberedning valdes David Krusell (sammankallande) och Stig-Bertil Olausson.
§16
Gösta Andersson hade fått ett telefonsamtal om en del träd i parken som har blivit för höga
och måste ansas. Sven sa att det ska göras och även några döda träd i Brunnsparken ska tas
bort.

3
Agneta Simonsson undrade om man kan sätta upp en skylt ”återvändsgata” vid Industrivägen
eftersom många bilar som skall till Salt och Sill kör in på gatan. Styrelsen ska titta på detta.
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på biblioteket från och med den 9 april.

§17
Stämman avslutades.
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