Gullholmens Samfällighetsförening

716408-4654

Protokoll 2022-07-02
Sammanträde

Ordinarie föreningsstämma

Dag och plats

Lördag 2 juli 2022 kl. 15.00 i Gullholmens Skola

Närvarande

Företrädare för 40 fastigheter, samt styrelsemedlemmar. Se bifogad
deltagarlista.

Göran Bengtsson redogjorde kort för Samfällighetens verksamhet under året, och de viktigaste ärendena.
§1

Stämmans öppnande
Ordförande i Gullholmens Samfällighetsförening hälsade alla
välkomna och förklarade ordinarie föreningsstämman öppnad.

§2

Val av ordförande

Beslutades att till ordförande för stämman välja Hans Pettersson.

§3

Val av sekreterare

Beslutades att till sekreterare för stämman välja Catarina Florén.

§4

Val av justeringspersoner Beslutades välja Hans Wedel och Pia Törner att justera
stämmoprotokollet samt att vid behov agera rösträknare.

§5

Fastställande av dagordning Beslutades godkänna den utsända och anslagna dagordningen.

§6

Fastställande av röstlängd

Bordlades, aktualiseras vid behov

§7

Utlysning av stämman

Beslutades godkänna att stämman är behörigen utlyst.

§8

Årsredovisning

Verksamhetsberättelsen lades fram och kommenterades något.

§9

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§10

Beslut

Beslutades att godkänna förvaltningsberättelsen.
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar.
Beslutades att disponera resultatet enligt förslaget i

förvaltningsberättelsen.
§11

Ansvarsfrihet
- 30 april 2022.

Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet under tiden 1 maj 2021

§12

Verksamhetsplan
Beslutades godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året. Däri
ingår avsättning till kommande brounderhåll.

§13

Budget och debiteringsplan
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringsplan för
2022/2023.

§14

Motioner
Motion rörande önskemål om iordningställande av fler parkeringsplatser inom inhägnat

område på Tuvesvik.
Styrelsens svar på motionen: Gullholmens Samfällighet arbetar redan på detta ihop med
Käringöns samfällighetsförening, med förhoppningen att kunna få till fler platser på de
grusade ytorna innanför staketet.
Med detta ansågs motionen besvarad.
§15

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Inget förslag på ersättning fanns. Framfördes
tankar från valberedningen om viss arvodering, i syfte att underlätta rekrytering av nya
styrelsemedlemmar. Styrelsen ser återigen över frågan.

§16

Val ledamöter
Beslutades, enligt valberedningens förslag, att till ordinarie
ledamöter på en tid av ett år välja Göran Bengtsson, Catarina Florén, Karin Jelkeby, Anders
Larsson och Gillis Wendt, samtliga omval.

§17

Val ordförande
år.

§18

Val suppleanter
Beslutades, enligt valberedningens förslag, att till
styrelsesuppleanter på ett år välja Lars Cedstrand, Roland Kristiansson, Dieter Nagel, Tommy
Svensson och Anders Willeborn, samtliga omval.

§19

Val revisorer
Beslutades, enligt valberedningens förslag, att som revisorer
välja Claes Deshayes och Titti Eriksson, samt att till revisorssuppleanter välja Rolf Ahl och Jan
Gullvinger, samtliga omval på ett år.

§20

Val valberedning
Beslutades välja Mats Axell (sammankallande), Ingemar Berglind
och Annette Sjöqvist till valberedning på ett år.

§21

Övriga frågor
1 Beslutades om stadgeändring enligt bifogat förslag:

Beslutades välja Göran Bengtsson till styrelseordförande på ett

§ 14 Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor innan
stämmotillfället och senast fyra veckor innan.
§ 13 Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga för medlemmar
senast två veckor före ordinarie stämma.
§ 10 Föreningen ska tillställa revisorn årsredovisningen senast sex veckor innan
ordinarie stämma. Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast tre veckor före
ordinarie stämma.
§ 15 Motion ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman.
2 Beslutade stämman att styrelsen undersöker möjligheten att söka ytterligare bidrag
för vägunderhåll.
3 Beslutade stämman att Göran Bengtsson får teckna firma för webhotellet
Gullholmen.se.

Övriga informations/diskussionspunkter:
•
•
•
•
•

Eddy Holmgren informerade om rökfria miljöer.
Claes Deshayes informerade om Sjöräddningens dag samt grovsopor 28 juli. Inga drönare
får finnas i luften runt sjöräddningen dag.
Diskuterades färjetrafiken. Ev synpunkter lämnas till Föreningen Gullholmen eller Byalaget
i första hand.
Diskuterades brandsäkerhet i samband med grillar/grillhinkar och vikten av vaksamhet.
Torbjörn Hansson lyfte frågan om skyltning till Piren, speciellt för turister som anlänt till
hamnen och behöver vägledning. Samfälligheten tar på sig att undersöka detta.

§22

Stämmoprotokollet
Meddelades att stämmoprotokollet kommer hållas
tillgängligt på Samfällighetens anslagstavla vid Folkskolan, informationsportalen
www.gullholmen.se samt hemsidan www.gullholmensamfallighet.se.

§23

Tack till Hans Pettersson, som lett stämman.

§24

Avslut stämman
avslutade stämman.

Ordförande Hans Pettersson tackade de närvarande och

Vid protokollet

Hans Pettersson
Ordförande

Catarina Florén
Sekreterare

Justeras

Pia Törner
Justeringsperson

Hans Wedel
Justeringsperson

