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Finnsta 1 Samfallighetsfdrening

Protokoll

Arsstamma

Datum: 2022-03-23
Plats: Finnstasalen, Bro

1. Stammans oppnande
Stamman oppnades av styrelsens ordforande, Tomas MalmlofM'IS.

2. Val av sammantradesledare och sammantradesledarens val av protokollforare
Till samrnantradesledare for stamman valdes Arne Dybedahl och till protokollforare
valdes Torbjorn Scott.

3. Upprattande och godkanuande av rostlangd
En forteckning over behoriga representerade medlemmar upprattades.
Antalet behoriga medlemmar var 30 stycken. Forteckningen godkandes som rostlangd.

4. Val av tva justerare tillika rostraknare
Tilljusterare tillika rostraknare for motet valdes Karwan Baban Kl6 och Johan Bjornberg K34 att till
sammans med stammans ordforande och protokollforare justera stammans protokoll.

5. Prdvande av om stamman blivit behdrigen sammankallad
Stamman konstaterades vara sammankallad i behorig ordning.

6. Godkannande av dagordning
Foreslagen dagordning faststalldes av stamman.

7. Framlaggande av styrelsens och revisorernas berattelser:

a) Verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 31 mars 2021 -23 mars 2022
Styrelsens verksamhetsberattelse foredrogs for stamman av Tomas MalmIofM38.

b) Arsredovisning - balans och resultatrakning for rakenskapsaret 2021
Styrelsens arsredovisning foredrogs for stamman av Nawal Al-Ibrahim G22.

c) Revisionsberattelse for rakenskapsaret 2021
Revisionsberattelsen foredrogs for stamman av Arne Dybedahl MIO.

8. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamdterna
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret,

9. Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmarna:

a) Styrelseframstallan -Avgift f"or samlingslokalen
Stamman beslutade att bifalla styrelsens forslag till beslut om en bokningsavgift med 250 kronor
men med tillagget att tillfora en sanktionsavgift med ytterligare 250 kronor vid misskotsel.
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10. Fraga om arvoden till styrelseledamdterna och revisorerna
Stamman beslutade att bifalla styrelsens forslag till beslut om att avsatta 30.000 kronor for
verksamhetsaret for styrelsearvoden samt att en julmiddag och en varlunch till styrelsens ledamoter,

suppleanter samt ovriga funktionarer.

11. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt deblterlngslangd.
Styrelsen foredrog sitt forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd for
innevarande verksamhetsar. Stamman beslutade att bifalla styrelsens forslag till beslut.

12. Val av ordforande, ledamdter och suppleanter till styrelsen.
Till ordforande, ledamoter och suppleanter till styrelsen valdes foljande personer av stamman:

Ordfdrande: Per Olav Eidsvoll (M36) for en tid av tva ar (nyval)

Ordinarie ledamdter: Per Loften (M40) for en tid av tva ar (nyval)

Johan Skanberg (K30) for en tid av tva ar (nyval)

Torbjorn Scott (M32) for en tid av tva ar (nyval)

Nawal Al-Ibrahim (G22) for en tid av ett ar (omval)

Suppleanter:

Nermina Mujic (M02)

Sinisa Mujic (M02)

Christian Rosales (M26)

Cathrine Olsson (K24)

for en tid av ett ar (omval)

for en tid av ett ar (omval)

for en tid av ett ar (omval)

for en tid av tva ar (nyval)

13. Val av revisor och revisorssuppleanter
Till revisor och revisorssuppleanter valdes foljande personer av stamman:

Revisor: Marten Wiberg (K12)

Revisorssuppleanter: Marta Zsebo (Kl4)

for en tid av ett ar (nyval)

for en tid av ett ar (nyval)

Marlene Juthstrand (K54) for en tid av ett ar (nyval)

14. Val av valberedning
Till valberedning valdes foljande personer av stamman:

Sammankallande Bo Nyberg (K32) for en tid av ett ar (nyval)

Ordinarie Attila Zsebo (K14)

Antonio Marinilli (G08)

for en tid av ett ar (nyval)

for en tid av ett ar (nyval)

15. Val av tillsyningsman
Till tillsyningsman valdes foljande personer av stamman:

Sammankallande Mukrian Kaulos (G20) for en tid av ett ar (nyval)

Ordinarie Osama Al-Mselm (K02) for en tid av ett ar (nyval)
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Dieter Schmidt (G10) for en tid av ett ar (nyval)

16. Val av fritidskommitte
Till fritidskommitten valdes foljande personer av stamman:

Sammankallande Veronica Alvarez (K36)

Ordinarie Pirjo Leskisenoja (G 18)

for en tid av ett ar (nyval)

for en tid av ett ar (nyval)

17. Informations- och fragestund

Johan Skanberg K30 informerade om byte av vattenmatare i samtliga fastigheter.
Fraga angaende byte av trasiga garageportar och elmatare, styrelsen aterkommer i fragan, Fraga angaende
nabarhet till stammohandlingar och motesprotokoll. Motet beslot att handlingar som stammohandlingar och
styrelsemotes protokoll (inte bilagor) ska publiceras pa hemsidan. Fraga angaende medlemmars franvaro pa
staddagar, Bo Nyberg foreslog att valberedningen kan stodja med uppmuntran och positiva varvningsatgar
der.

18. Meddelande om plats dar protokollet fran stamman halls tillgangligt
Protokollet fran stamman halls tillgangligt pa samfallighetens hemsida, www.finnstal.se

19. Stammans avslutande
Sammantradesledaren avslutade stamman,

Sammantradesledare Protokollforare
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Arne Dybedahl

Justerare tillika rdstraknare

l_J~--~~-------------------
Johan Bjornber~i·'·'-·\J

Torbjorn Scott

Justerare tillika rdstraknare

.~:.:~ .
Karwan Barban
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