
Cstra Tynningö Fastighetsägarförening - Öff

Protokoll fört vid årsstämma för Östra Tynningö Fastighetsägarförening den 17
juni 2017 i Bygdegården Tynningö

Närvarande: Hans Ståhi, Claes Tornberg, Lennart \rlikström, Gunilla Liliiehöök, Are
Söderlind, Leif Magnusson, Bernt Malmqvist, Lena Olofsson, Anne Johansson, Ulf
iohansson. Ture Wallström. Britt-Marie Wallström, Jan-Olof Tidbeck, Tomas
Malmqvist enligt fullmakt.

1. Val av ordforande och sekreterare för stämman
Till mötesordförande för stämman utsågs Hans Ståhl
Till mötessekreterare for stämman utsågs Ulf iohansson"

2. Y al av protokolljusterare
Lena Olofsson valdes till orotokolljusterare.

3. Närvaroforteckning och inlämning av fullmakter
(Se näruaroförteckni ng enligt ovan;

4. Godkännande av kalletsen
Kailelsen till stämman godkändes.

5. Föredragning och fastställande av förvaltningsberättelse med resultat och -
balansräkning
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlinoarna

§. Disposition av överskott
Seslutades att överskottet överförs i ny räkning.

7. Revisionsberättelse
Jan-Olof Tidbeck läste upp revisionsberättelsen, med tillstyrkan om ansvarsfrihet
för styreise*,

8. Ansvarsfrihet för s§relsen
S§relsen beviljades ansvarfrihet för det gångna året.

9. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret
{Se förualtningsberäftelse som utgick i samband med kalletse;

10. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår
ingen ersättning till styrelse och revisorer utgår.

11. Styrelsens förslag till budget
Som tidigare verksamhetsår föreligger inget behov av budget, utan kostnader och
intäkter hanteras löoande under 201712018.

12. Antal s§relseledamöter och suppleanter
För kommande verksamhetsår fastställdes antalet s§relseledamöter till fyra.



i3. Val av ordforande till stvrelsen
Till ordförande för föreningen valdes Hans Ståhl.

14. Yal av övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter
Till övriga s§relseledamöter valdes CIaes Tornberg och Ulf Johansson.
Till suppleant valdes Stellan Ridderstrani.

15. Val av revisor och revisorssuopleant
Till revisor valdes Jan-Olof Tidbeck och till revisorssuppleant Christer Lilliehöök.

16. Val av valberedning
Till valberedning valdes Leif Magnusson och Kjell Dahlander om Kjell samtycker

17. Motioner från medternmar
rnga motioner hade inkommit.

18. Ovriga frågor
Bland annat berördes grundvattensituationen, trafiksituation och liknande, som
berör eller tangerar foreningens arbetsområde. Styrelsen tar till sig frågorna

'i9. Mötets avslutande
Gunilla Lilliehöök och Lennart Wikström, avgående styrelseledamöter
avtackades.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.
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