Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2013
Protokoll
Möte
Plats
Dag och tid
Närvarande

Beslutsprotokoll Långvinds samfällighetsförening
Ordinarie årsstämma
Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger
Söndag 21 juli 2013, klockan 15.00–19.15
Enligt bilagd röstlängd: 143 representanter för fastigheter etapp 1 och13 representanter för
fastigheter etapp 2.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden för Långvinds samfällighetsförening, Torbjörn Englund, hälsade alla närvarande välkomna till
2013 års stämma och förklarade stämman öppnad.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 3 Val av ordförande för stämman
Jörgen Bengtson föreslogs som ordförande för stämman.
Stämman beslutade
att till ordförande för stämman välja Jörgen Bengtson.
§ 4 Val av sekreterare för stämman
Margaretha Holmgren föreslogs som sekreterare för stämman.
Stämman beslutade
att till sekreterare för stämman välja Margaretha Holmgren.
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Eric Markgren och Magnus Kempe föreslogs som justerare tillika rösträknare.
Stämman beslutade
att till justerare och rösträknare välja Eric Markgren och Magnus Kempe.
§ 6 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd
(bilaga § 6);
att justera röstlängden under stämman om det behövs.
§ 7 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen
postades den 2 juni samt sattes upp på anslagstavlan i Långvind 6 juni. Kallelse och övriga handlingar har
även funnits tillgängliga på webbplatsen www.langvind.se från och med 6 juni.
Stämman beslutade
att årsstämman är behörigen utlyst.
§ 8 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Styrelseordförande Torbjörn Englund föredrog verksamhetsberättelsen och presenterade styrelse och
verksamhetsansvariga för verksamhetsåret 2012/2013. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex ordinarie
möten samt därutöver ett antal extrainkallade arbetsmöten.
Ordföranden betonade särskilt den väl genomförda och uppskattade tennisskolan med 39 deltagare.
Vidare redogjorde han bland annat för det aktuella läget beträffande klander av stämmobeslutet 2011 att
anlägga huvudvattenledningar på frostfritt djup, vilket ledde till att Mark- och miljödomstolen i Östersund i
november 2012 upphävde detta beslut samt att ny förrättning av GA2 genomförts under våren 2013.
I övrigt refererades till särskilda rapporter beträffande skogen, vattnet och vägarna.
Kassör Sven Sjöberg presenterade den ekonomiska berättelsen för 2012/2013, som i sin helhet finns angiven i
Långvindsbrevet nummer 2, juni 2013.
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Revisor Marcela Arosenius läste upp revisionsberättelsen, som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen
för räkenskapsåret 2012-05-01–2013-04-30. Ett tillägg till revisionsberättelsen, vilket berörde och kritiserade
styrelsens hantering av förvaltningen, främst i anslutning till frågan om vintervatten, diskuterades och bemöttes
av styrelsen (se bilaga § 8:3). Mötesordföranden bad årsstämman notera att revisionsberättelsen inte inkommit
i stadgeenlig tid till styrelsen.
I debatten som följde på revisionsberättelsen hävdade dock flera, bland andra revisor Björn Bergström, att det
står var och en fritt att framföra sina åsikter.
Stämmoordförande Jörgen Bengtson redogjorde för vad som enlig lag gäller med avseende på
revisionsberättelser, vilket inte sammanfaller med den revisionsberättelse som erhållits.
Stämman beslutade
att lägga såväl styrelsens årsberättelse (bilaga § 8:1) som revisorernas berättelse (bilaga § 8:2) samt
styrelsens kommentar till densamma (bilaga § 8.3) till handlingarna.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Jorma Saarela yrkade att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet.
Stämman beslutade med acklamation
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013.
§ 10 Rapporter
a. Skogen
Skogsansvarig Anders Björkman redogjorde för vinterns skogsavverkning. Massaveden forslades bort under
vecka 28. Allt ris som skulle vara framdraget till vägrenarna senast 15 juli kommer att vara bortforslat senast i
början av vecka 30 på föreningens bekostnad. Avverkningen har gått bra, och nu kommer ingen maskinell
avverkning att genomföras under de närmaste 10–15 åren på området. Endast manuell gallring och röjning
kommer att utföras. Som skogsägare är man skyldig att sköta skogen enligt lagar som gäller. Detta är även
rent ekonomiskt försvarbart. Frånsett några små missar har det fungerat bra. De flesta är nöjda med att
parkgallringen har gjort området ljusare och öppnare.
Jorma Saarela kommenterade att man gjort ett bra jobb.
Stämmoordförande Jörgen Bengtson kommenterade att det under 1990-talet var väldigt delade meningar i
föreningen om skogsavverkning, men att samsynen nu var stor.
Stämman beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.
b. Fusion med Snäckenvägens samfällighetsförening
Kassör Sven Sjöberg redogjorde för hur andelstalen är fördelade i Snäckenvägens samhällighetsförening,
91 procent är andelstalet för Långvinds samfällighetsförening, 4 procent för Långvinds bruk och 5 procent för
enskilda medlemmar längs vägen. Debiteringsordningen sammanfaller inte med den för Långvinds
samfällighetsförening utan bestäms i juni för innevarande år. Detta medför en eftersläpning till nackdel för vår
förening. På samrådsmötet och Snäckenvägens årsmöte bestämdes att från och med i år anta budget för
kommande år för att komma i fas med vår förenings budgetprocess. Snäckenvägen är dessutom vår enda
tillfartsväg, så det är viktigt att samarbetet fungerar, och vår styrelse kommer därför att ta mer aktiv del i
Snäckenvägens skötsel. Vid ett samrådsmöte mellan styrelserna beslutades att fortsätta som två separata
föreningar, alltså ingen fusion. Långvinds samfällighetsförenings styrelse kommer att utse representanter från
vår förening till Snäckenvägens styrelse, varav en utses att rösta för vår förening på Snäckenvägens årsmöte.
Stämman beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.
Stämman beslutade klockan 16.45 att ajournera mötet och återuppta förhandlingarna klockan 17.10.
§ 11 Framställning från styrelsen samt motioner från medlemmarna
Inga motioner var inlämnade inom föreskriven tid.
a. Naturreservatet Dragöspunsarna
Styrelseordförande Torbjörn Englund redogjorde för den framställning som Länsstyrelsen Gävleborg gjort om
att få tillgång till Dragöspunsarna, som ingår i GA2, antingen genom förvärv för 600 000 kronor eller genom
ersättning till samfälligheten med 713 500 kronor. Styrelsen föreslog stämman att ansluta sig till förslaget med
ersättning samt att ge styrelsen mandat att fortsätta förhandla med Länsstyrelsen enligt detta alternativ.
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Föreningen behåller på så sätt äganderätten till marken med åtföljande rättighet att bland annat bedriva fiske i
Dragöspunsarna.
Stämman beslutade enhälligt
att ge styrelsen i uppdrag att slutföra förhandlingarna om en ersättning, alltså ingen försäljning, för den mark
som blir berörd av naturreservatet vid Dragöspunsarna.
b. Investeringar i vattenverket
Styrelsen föreslog att föreningen byter hydroforen mot en modernare hydropress samt anskaffar en ny
filteranläggning, det senare huvudsakligen av arbetsmiljöskäl. Vattenansvarig Bo Sjöberg redogjorde för den
hittillsvarande dåliga arbetsmiljön. Kassör Sven Sjöberg nämnde även att driftkostnaderna, som en följd av
föreslagna investeringar, kommer att minska med uppskattningsvis 10 000 kronor per år. Med stöd av inkomna
anbud föreslog styrelsen en investering uppgående till maximalt 360 000 kronor. Investeringen täcks av
fonderade medel om 294 000 kronor; resterande, upp till 66 000 kronor, skrivs av på fem år, där avskrivningen
täcks av driftsbudgeten.
Stämman beslutade enhälligt
att ge styrelsen i uppdrag att genomföra ovan nämnda investeringar till en maximal kostnad av 360 000 kronor.
c. Nya vattenledningar inom GA2
Styrelseordförande Torbjörn Englund redogjorde för utskickat underlag. Enligt omförrättningen av GA2,
delgiven 2013-06-20, föreligger från Lantmäteriet ett anläggningsbeslut om att nuvarande vattenledningsnät
skall ändras till vintervattennät under starkt beaktande av naturvärden och markförhållanden. Utförandet skall
vara klart och utfört i etapper inom tio år efter det att ett anläggningsbeslut vunnit laga kraft, vilket preliminärt
bedömts ske 2013-07-18. Genom överklagande till Mark- och miljödomstolen av Lantmäteriets beslut kommer
dock detta beslut sannolikt att fördröjas avsevärt, kanske till årsskiftet 2013/14.
Styrelsen föreslog i anslutning till detta att en projektgrupp bildas för detaljplanering, anläggning, budgetering
och kostnadsuppföljning samt att i samråd med fastighetsägarna fastställa ledningsdragningen.
Kassör Sven Sjöberg redogjorde för bakgrunden till de nya förslagen på utdebitering för vattenanläggningarna.
Beräkningarna av utdebiteringssummor har utförts på basis av att 72 fastigheter i dag redan har vintervatten
från föreningens vattensystem och att ytterligare 104 vill ha vintervatten enligt inskickade svarsblanketter till
Lantmäteriet. Efter 15 år beräknas de flesta resterande också ha anmält sig för vintervatten.
Förrättningskostnaderna var preliminärt beräknade till 60 000-80 000 kronor men bedöms nu att bli cirka
100 000–120 000 kronor. Denna kostnad skall bekostas av samtliga delägare i GA2 genom tillägg till
utdebiteringen. Denna del ska även betalas av fastighetsägare på Räv- och Harstigen, vilka för övrigt är
befriade från fonderingskostnader intill dess att deras egna anläggningskostnader är betalda.
I första hand föreslås att ledningar förläggs på frostfritt djup, utom vid särskilt svåra markförhållanden, där
andra lösningar kan komma ifråga. Förläggning på frostfritt djup är klart att föredra, eftersom det med
erfarenhet från Korsholmen och Byhedsstigen praktiskt taget eliminerar underhållskostnader, vilka däremot för
sommarvattennätet i dagsläget uppgår till cirka 100 000 kronor per år. Beträffande beräkningen av
anläggningskostnaderna har dels använts inkomna offerter, dels tagits hänsyn till erfarenheter från bland annat
Rävstigen och Harstigen gällande vilka kostnader som uppstår vid grävningsarbeten av detta slag, det vill säga
verklig grävningskostnad inklusive bortforsling av sten och återställning av mark. Detta ligger som underlag för
styrelsens bedömning av en kostnad av i genomsnitt 825 kronor per löpmeter ledningsnät. För att ge viss
marginal samt för att inkludera bland annat projektledning har styrelsen i budgeten räknat med 1 000 kr per
meter. Total anläggningskostnad baserat på detta är kalkylerad till 7,5 miljoner kronor, baserat på den
ledningsdragning och etappindelning som anges i Långvindsbrevet nummer 2, 2013.
För att täcka kostnaderna föreslog styrelsen att föreningen tar lån på maximalt 5,2 miljoner kronor och att
resten täcks upp med fonderade och likvida medel samt att ett första lån vid projektstart i så fall bör uppgå till
3,5 miljoner kronor. Styrelsen räknar med en ränta på 4,5 procent, vilket bedöms ge tillräcklig marginal mot
framtida ränteförändringar. I dagsläget kan föreningen få en ränta på 2,8 procent. En uppkommen fråga om
ränteavdrag för enskilda fastighetsägare kommer att undersökas och besvaras senare. Föreningen erhåller
inga ränteavdrag.
Sammantaget leder detta till att föreningen behöver göra en årlig fondering i 15 år uppgående till 1 500 kronor
för vintervatten och 1 050 kronor för sommarvatten per fastighet och år baserat på de andelar som står i
andelslängden enligt förrättningen. Varje fastighetsägare måste ansöka till Lantmäteriet om registrering för
anslutning till vintervattennätet. Genom att skicka in ansökningarna samordnat före årets slut kan man få ner
registreringskostnaden till 200 kronor per fastighet mot 2 500 kronor plus cirka 500 kronor per fastighet vid
enskild ansökan i efterhand. Kassör Sven Sjöberg ombesörjer insamling och inskickande av ansökningar, se
blanketterna i Långvindsbrevet nummer 2, 2013.
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Styrelsens förslag ledde till debatt med många frågor och inlägg.
Fråga från Rolf Tjäder, Tjäderstigen: Hur påverkar detta fastigheter med egen borrad brunn?
Svar från styrelsen: För dessa fastigheter gäller att man gör samma fondering för dem som för de som endast
önskar sommarvatten.
Fråga från Gunilla Hagman, Fornstigen: Hur många ville inte ha vintervatten, alltså hur många lämnade in nejröster till Lantmäteriet?
Svar från styrelsen: Förutom de 72 som redan har vintervatten från föreningens system erhölls 100 ja-röster
och 120 nej-röster. Enligt lantmätarens bedömning utifrån kommentarer han erhållit från nej-röstare kan det
dock ändra sig till 50 procent ja och 50 procent nej efter det att man har tagit del av presentationen av de
ekonomiska konsekvenserna för de enskilda fastighetsägarna. Det är detta som ligger till grund för
förrättningsbeslutet.
Fråga från Gunilla Tjäder, Tjäderstigen: Är det Lantmäteriet som bestämmer om vi ska ha vintervatten eller ej?
Gäller inte motsvarande regler som för bygglov, det vill säga att det är samfälligheten som avgör?
Svar från styrelsen: Lantmätaren har beslutat att vattensystemet görs om till vintervatten på grund av att 100
stycken ytterligare vill ha detta. Samfälligheten beslutar sedan via årsstämma om hur man ska gå vidare enligt
den förrättning som gjorts.
Inlägg av Leif Westerlund, Lodjurstigen: Vintervatten minskar underhållskostnaderna med cirka 100 000 kronor
per år, vilket också lantmätaren har beaktat i sitt beslut. Vidare kan man inte förbise att området får en
ytterligare förhöjning av sitt attraktionsvärde till en nivå som motsvarar många andra liknande områden på
kusten.
Inlägg av Jorma Saarela, Lodjursstigen: Jag har frågat lantmätaren, om det enligt anläggningslagen kan sägas
vara en olägenhet för dem som inte vill ha vintervatten jämfört med för dem som vill ha vintervatten, och fått till
svar att skillnaden i fondering inte kan medföra olägenhet utan ger möjlighet till fritt val. Jag anser också att
attraktionsvärdet med vintervatten är av stor betydelse både för nuvarande boende och för kommande
generationer.
Inlägg av Hans Westelius, Fornstigen: Dagens förslag med förläggning av vintervatten på alla stigar till
tomtgräns, jämfört med tidigare förslag med framdragning endast till enstaka anslutningspunkter, ger helt
andra och bättre förutsättningar för att ansluta sig till styrelsens förslag. Önskar dessutom en bättre detaljerad
och trovärdigare förklaring av kostnadsaspekten, så att alla medlemmar får förståelse och respekt för
varandras åsikter.
Tilläggsyrkande från Magnus Kempe, Renlavsstigen: Bättre professionalitet och klarare inriktning efterlyses.
Föreslår att föreningen engagerar en oberoende VA-konsult, som leder en förstudie angående anläggning av
vintervattenledningar.
Svar från styrelsen: Bland föreningens medlemmar finns personer med fullt tillräcklig kompetens och
erfarenhet för att driva dessa frågor i en projektgrupp. Vi ser därför inget behov av oberoende konsult.
Fråga från Hans Eriksson, Hallonstigen: Har föreningen funderat på eventuella framtida krav på
avloppssystem?
Svar från styrelsen: Kassör Sven Sjöberg redogjorde för kontakter med Hudiksvalls kommuns miljökontor vars
krav är att slutna tankar skall användas för vattentoaletter samt tvåkammarbrunn för gråvatten. Man ser ingen
anledning att skärpa dessa krav med tanke på framtida EU-direktiv.
Inlägg av Jorma Saarela, Lodjursstigen: Eftersöker fler alternativ som kan ställas mot varandra. Titta även på
framtida lösningar, vi har chansen till detta nu.
Förslag framfördes att avslå styrelsens förslag till andra och tredje att-sats.
Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp, som ansvarar för anläggning av nya
vintervattenledningar. Projektgruppens uppdrag är att detaljplanera arbetet och tekniska lösningar, budgetera
och kostnadsstyra arbetena och i samråd med berörda fastighetsägare fastställa ledningsdragningen samt
kontrollera att arbetena utförs på ett fackmässigt sätt;
att ta ett lån på maximalt 5,2 miljoner kronor samt i övrigt ta i anspråk likvida medel samt fonderingar för nytt
vattenledningssystem inom GA2;
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att genomföra arbetena om möjligt enligt föreslagen tidplan under förutsättning att förrättningsbeslutet vunnit
laga kraft.
§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer
Valberedningens representant Ove Nygren föreslog oförändrade ersättningar.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att betala ersättning till ordförande på 8 000 kronor;
att betala ersättning till vice ordförande på 5 000 kronor;
att betala ersättning till sekreterare på 4 000 kronor;
att betala ersättning till kassör på 4 000 kronor;
att betala ersättning till vattenansvarig och tillika styrelsemedlem på 6 000 kronor;
att betala ersättning till övriga styrelseledamöter på 3 000 kronor;
att betala ersättning till assistent till vattenansvarig på 1 000 kronor;
att styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt ansvariga har rabatt på samfällighetsavgiften på
1 300 kronor;
att ersättning för arbete utöver det ordinarie skall beslutas i förväg av styrelsen.
§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Kassör Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 2014/2015,
inklusive en höjning av avgiften för GA3 till 1 000 kronor för fondering till nytt vattensystem. Förslagen finns i
sin helhet angivna i Långvindsbrevet nummer 2, 2013.
Fråga från Tord Frykberg, Dragösstigen: Får föreningen bidrag för vägar från Trafikverket och hur har det i så
fall påverkat utdebiteringen?
Svar från styrelsen: Långvinds samfällighetsförening får statliga och kommunala bidrag för Saltpannevägen,
Kråknäsvägen och Fornstigen. Snäckenvägens samfällighetsförening får motsvarande för hela Snäckenvägen
ut till Korsholmen. Bidragen minskar den totala kostnaden.
Anders Broberg, Laxstigen, föreslog en sänkning av avgiften till GA3 till 300 kronor för fondering till nytt
vattensystem. Stämmoordföranden vägrade ta upp förslaget till behandling, eftersom det inte fanns någon
beredning av vad en sådan låg fondavsättning skulle innebära för berörda fastighetsägare.
Stämman beslutade
att godkänna styrelsens förslag till utdebitering och budget för räkenskapsåret 2014/2015, vilket ger följande
avgifter per fastighet;
– Etapp 1 sommarvatten bebyggd tomt, 2 400 kronor plus fondering enligt separat andelslängd med 1 500
kronor för vintervatten respektive 1 050 kronor för sommarvatten beroende på eget val;
– Etapp 1 sommarvatten obebyggd tomt, 380 kronor plus fondering enligt separat andelslängd med 1 500
kronor för vintervatten respektive 1 050 kronor för sommarvatten beroende på eget val;
– Etapp 1 anslutet ”gammalt” vintervatten bebyggd tomt, 3 650 kronor inklusive fondering nytt vattensystem
GA2;
– Etapp 1 anslutet ”gammalt” vintervatten obebyggd tomt, 1 430 kronor inklusive fondering nytt vattensystem
GA2;
– Etapp 2 bebyggd tomt, 3 400 kronor inklusive fondering nytt vattensystem GA3;
– Etapp 2 obebyggd tomt, 1 380 kronor inklusive fondering nytt vattensystem GA3;
– Etapp 2 ej avstyckade tomter ägda av Elisabeth Morath, 6 kronor;
att fastigheter på Rävstigen och Harstigen med egen ledningsdragning av vintervatten betalar 0 kronor intill
dess verkliga nedlagda kostnader är täckta samt förrättningskostnader om cirka 400 kronor per fastighet;
att för Snäckenvägens samfällighetsförening utdebitera 430 kronor per fastighet med fritidsboende och 1 285
kronor per fastighet med permanentboende.
§ 14 Val av revisorer jämte revisorsuppleanter
Valberedningens representant Ove Nyberg föreslog nyval av Peter Grönström, Tjäderstigen, och Anders
Järnkrok, Orrstigen, som revisorer samt nyval av Jonas Bodström, Renlavsstigen, och Tommy Karlsson,
Älgstigen, som revisorsuppleanter.
Stämman beslutade
att till revisorer på ett år välja Peter Grönström och Anders Järnkrok;
att till revisorsuppleanter på ett år välja Jonas Bodström och Tommy Karlsson.
§ 15 Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
Valberedningens representant Ove Nygren föredrog förslaget till ny styrelse, där kvarstående i styrelsen på ett
år är Torbjörn Englund, Tjäderstigen, Britta Englund, Svensviksvägen, Elisabet Bystedt, Tärnstigen, och Bo
Sjöberg, Svensviksvägen.
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Valberedningen rapporterade att Lennart Sundberg hade avsagt sig omval. Valberedningen föreslog omval på
två år av Sven Sjöberg, Svanstigen, och Margaretha Holmgren, Fornstigen, som ledamöter; nyval på två år av
Anders Kjällman, Rävstigen, som ledamot; omval på ett år av Torbjörn Englund, Tjäderstigen, som
styrelseordförande; omval på ett år av Anders Björkman, Byhedsstigen, Per Eriksson, Öringstigen, och Tord
Karlsson, Strandstigen, som suppleanter samt nyval på ett år av Hans Westelius, Fornstigen, och Pia Wallin,
Älgstigen, som suppleanter.
Stämman beslutade enhälligt
att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fem suppleanter;
att till ledamöter på två år välja Sven Sjöberg, Margaretha Holmgren och Anders Kjällman;
att till styrelseordförande på ett år välja Torbjörn Englund;
att till suppleanter på ett år välja Anders Björkman, Hans Westelius, Pia Wallin, Tord Karlsson och Per
Eriksson.
§ 16 Val av valberedning
Som ledamöter i valberedningen föreslogs omval av Ove Nygren, Tjäderstigen, och Carina Ravnsborg,
Orrstigen, samt nyval av Lennart Sundberg, Ejderstigen och Jorma Saarela, Lodjursstigen.
Stämmoordförande Jörgen Bengtson föreslog att stämman tillsätter en arbetsgrupp för utformning av en
arbetsordning för valberedningen, som bland annat stadgar att valberedningens förslag ska presenteras i
rimligt god tid före stämman. Som deltagare i denna grupp nominerades Lars Erik Jonsson, Rävstigen,
Christina Wall, Orrstigen, Andreas Waldhauser, Fornstigen, Magnus Kempe, Renlavsstigen, och Jan
Linnersand, Ejderstigen. Valet skedde med acklamation.
Stämman beslutade
att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter;
att till ledamöter i valberedningen välja Ove Nygren, Carina Ravnsborg, Lennart Sundberg och Jorma Saarela;
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram arbetsordning för valberedningen;
att arbetsgruppen ska bestå av två ledamöter;
att till ledamöter i arbetsgruppen välja Lars Erik Jonsson och Christina Wall.
§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämman beslutade
att stämmoprotokollet skall finns anslaget på föreningens anslagstavla vid sommarbutiken senast den 6
augusti 2013 och samtidigt publiceras på föreningens webbplats, www.langvind.se.
§ 19 Avslutning
Stämmoordförande Jörgen Bengtson tackade styrelsen för gott arbete och tackade de närvarande för visat
intresse samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Margaretha Holmgren
sekreterare

Justeras

Jörgen Bengtson
mötesordförande

Eric Markgren
justerare

Magnus Kempe
justerare
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