Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2016
Protokollstyp
Möte
Plats
Dag och tid
Närvarande

Beslutsprotokoll för Långvinds samfällighetsförening
Ordinarie årsstämma
Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger
Söndag 24 juli 2016, klockan 14.00–16.40
Enligt bilagd röstlängd: 60 medlemmar, varav 13 med fullmakt, för fastigheter etapp 1 samt 8
medlemmar för fastigheter etapp 2. Totalt var cirka 75 personer närvarande.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden för Långvinds samfällighetsförening, Anders Kjällman, hälsade alla närvarande välkomna till 2016
års stämma och förklarade stämman öppnad.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade
att godkänna utskickat förslag till dagordning med tillägg under punkten § 10 Rapporter.
§ 3 Val av ordförande för stämman
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog Jörgen Bengtson som ordförande för stämman.
Stämman beslutade
att till ordförande för stämman välja Jörgen Bengtson.
§ 4 Val av sekreterare för stämman
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog Margaretha Holmgren som sekreterare för stämman.
Stämman beslutade
att till sekreterare för stämman välja Margaretha Holmgren.
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Anders Kjällman föreslog Kersti Dennemo Karjel och Per Thullberg som justerare tillika rösträknare.
Stämman beslutade
att till justerare och rösträknare välja Kersti Dennemo Karjel och Per Thullberg.
§ 6 Fastställande av röstlängd
68 fastigheter var närvarande: 60 från Etapp 1, varav 13 med fullmakt, och 8 från Etapp 2 (Korsholmen).
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd;
att justera röstlängden under stämman om behov därav uppkommer.
§ 7 Stämmans behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska personlig kallelse utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen skickades ut 1 juli 2016 med e-post till alla som anmält e-postadress och till övriga med post. Kallelse och handlingar
har funnits på webbplatsen www.langvind.se och anslagstavlan i Långvinds fritidsområde sedan 1 juli 2016.
Stämman beslutade
att årsstämman är behörigen utlyst.
§ 8 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Styrelseordförande Anders Kjällman föredrog verksamhetsberättelsen för 2015/2016, som i sin helhet finns i
Långvindsbrevet nummer 2, juni 2016, sidan 3, samt presenterade styrelse och verksamhetsansvariga.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex ordinarie möten samt därutöver ett antal extrainkallade
arbetsmöten.
Båthamnen
Det i år etablerade vaktsystemet i Saltpannan har fungerat avskräckande och förmodligen förhindrat stölder.
Vattnet
Vissa brister i vattenkvalité och vattentillgång har åtgärdats genom att två nya vattenhål borrats, vilket har
medfört att såväl kvalité som tillgång förbättrats. Visst problem kvarstår beträffande vattentillgången, vilket har
medfört att alla medlemmar uppmanats att begränsa användningen utöver vad som behövs i hushållet.
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Tennis
Tennisskolan var även i år väl genomförd med cirka 40 deltagare. Föreningen riktar ett stort tack till de som
vanligt duktiga ledarna.
Stränderna
Röjning har utförts vid stränderna och bänkar/bord har satts ut.
Sommarbutiken
Butiksverksamheten har fungerat väl och Mikael Pettersson kommer även nästa år att driva Sommarbutiken.
Ekonomin: resultat- och balansräkning
Kassör Sven Sjöberg presenterade resultat- och balansräkning för 2015/2016, vilken i sin helhet finns angiven i
Långvindsbrevet nummer 2, juni 2016, sidorna 4–6.
Resultat 2015/2016

Intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall tkr

Budget tkr

1 084
-946

1 061
-899

138

162

Intäkterna ökade trots att bidragen från Hudiksvalls kommun och Trafikverket minskat. Kostnadsökningen beror
till största delen på ökade kostnader för vattenverket, som i sin tur beror på att föreningen tvingats borra nya
vattenhål, vilket i sin tur har att göra med sjunkande grundvattennivå.
Resultat per gemensamhetsanläggning (GA)
GA 2
GA 3
GA 4
GA 5

Utfall tkr
112
-14
-72
112

Budget tkr
43
10
54
55

För GA 2 beror det förbättrade utfallet gentemot budget på att kostnaderna för vattensystemet minskat. Bland
annat har problem med vattenläckaget minskat, när de nya ledningarna tagits i bruk.
För GA 4 beror det försämrade utfallet på höga kostnader i vattenverket, bland annat för filter- och
underhållskostnader.
För GA 5 beror det förbättrade utfallet på att verksamheterna – bland annat tennis, golfbana, båthamn och butik
– gått bättre än beräknat.
Ekonomi: förslag till bokslutsdispositioner 2016
GA 2
Ökning av eget kapital
+72 000
Fondering vägar och fiber
+40 000
Totalt
+112 000
GA 3
Minskning av eget kapital
Totalt

-14 000
-14 000

GA 4
Minskning av eget kapital
Totalt

-72 000
-72 000

GA 5
Ökning av eget kapital båthamn
+18 000
Ökning av eget kapital butik med mera
+ 4 000
Fondering butik med mera
+90 000
Totalt
+112 000
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Revisionsberättelsen
Revisor Peter Grönström läste upp revisorernas berättelse, som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för
räkenskapsåret 2015-05-01–2016-04-30.
Frågor
Fråga från Ole Dalin, Älgstigen:
Hur fördelas de räntekostnader som anges i resultaträkningen? Hur ser ränteläget ut för checkkrediten?
Svar från Sven Sjöberg:
Räntekostnaderna för lån inom GA 2 har tagits som en kostnad för vintervattenprojektet. Räntan på
checkkrediten är för närvarande 1,85 procent; bättre villkor ska förhandlas.
Kommentar från Ole Dalin, Älgstigen:
Ökad skuldsättning gör det svårt att bedöma räntekostnaderna framgent.
Svar från Sven Sjöberg:
De kostnader som gäller vattenprojektet kommer att täckas av fonderingen. Styrelsen tar dock till sig
kommentaren och kommer i fortsättningen att mera i detalj redogöra för räntekostnaderna.
Stämman beslutade enhälligt
att fastställa resultat- och balansräkning samt förslag till bokslutsdisposition enligt utsänt förslag;
att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna (bilaga § 8:1);
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna (bilaga § 8:2).
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.
§ 10 Rapporter
a. Snäckenvägens samfällighetsförening
Styrelseledamot Anders Björkman, som även är ledamot av styrelsen i Snäckenvägens samfällighetsförening,
redogjorde för den aktuella situationen. Lånet för den första etappen av ombyggnaden är nu slutbetalat. Planen
är att söka medel för att förbättra vägens återstående avsnitt från korsningen vid Långvindsbruk. Ansökan om
investeringsbidrag för 2016, som vägföreningen skickat in till Trafikverket, beviljades inte för 2016; dock ligger
ansökan kvar för eventuella bidrag 2017. Om bidrag uteblir eller är otillräckligt, kan det eventuellt komma
förslag att Långvinds samfällighetsförening, som äger cirka 90 procent av vägen, och Snäckenvägens
samfällighetsförening tillsammans lånar upp pengar för ändamålet. Om detta innebär större investeringar kan i
så fall kallelse till extra stämma bli aktuell.
Fråga från Jan Evaldsson, Älgstigen:
Hur lång vägsträcka är det som planeras för ombyggnad?
Svar från Anders Björkman:
Det gäller hela den återstående sträckan, cirka 3,5 kilometer.
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:
Vilka kostnader handlar det om?
Svar från Anders Björkman:
Första etappen gick på cirka två miljoner kronor. Den nu aktuella delen blir ungefär dubbelt så stor. Kostnaden
för andra etappen är avhängig av inkommande offerter.
Kommentar från Rolf Persson, Älgstigen:
Jag anser att vägen är fullt framkomlig som den är. Resurserna borde i stället läggas på vägförbättringar inom
området.
Stämman beslutade
att lägga rapporten om Snäckenvägen till handlingarna.
b. Vintervattenprojektet
Styrelseordförande Anders Kjällman redogjorde för hur arbetet med vintervattenprojektet fortskridit från starten
för 4,5 år sedan till nu: 9 242 meter vattenledning har förlagts och med de i projektkalkylen redovisade
kostnaderna innebär det cirka 1 300 kronor per meter, vilket ska jämföras med det prognoserade
kostnadsspannet 1 100–1 500 kronor per meter. En anledning till att projektet höll sig inom kostnadsramen, är
att en relativt liten entreprenör valdes och att denna mycket väl klarat av att uppfylla kontraktet, vilket verifierats
i besiktningen, utfärdad av Esbjörn Svensson, Söderhamn.
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De geografiska positionerna för alla ventiler är nu införda i ett koordinatsystem för att förenkla underhåll.
Optofibernät har dragits fram till nästan alla fastigheter i Etapp 1. Etapp 2 (Korsholmen) kommer att få fiber
framdraget till våren 2017.
Kassör Sven Sjöberg redogjorde för det ekonomiska utfallet till och med 21 juli 2016 (nedanstående kostnader
är angivna i miljoner kronor):
Kostnader
Vintervatten
Väg och optofiber
Totalt utnyttjad checkkredit 2016-07-21: 5,4

fakturerat
10,42
0,64

betalt
9,85
0,64

Tillkommande kostnader enligt offerter
Vintervatten: 0,2
Väg och optofiber: 1,25
Total kostnad: 12,51 miljoner kronor, varav enbart vintervatten 10,62 miljoner kronor, vilket ger en kostnad på
41 000 kronor per fastighet.
För att klara de tillkommande kostnaderna för vägar och fiber samt eventuella ytterligare tillägg, finns det ett
maximalt lånebehov om cirka 8,7 miljoner kronor. För att även ha likvida medel för oförutsedda övriga
kostnader, behöver föreningen utöka låneramen från 8,2 till 9,2 miljoner kronor. Checkkrediten har hittills
utnyttjats med 6,7 miljoner kronor. Just nu är den endast utnyttjad med 5,4 miljoner kronor beroende på
Långvinds samfällighetsförenings goda likviditet.
För att hålla nere kostnaderna för återställning av vägarna, föreslår styrelsen att man använder asfaltkross för
att reparera stigarna och asfaltsbeläggning för de större vägarna, Saltpannavägen och Kråknäsvägen.
Beträffande avgifter för vatten, är dessa differentierade för olika användare, de som har vintervatten och de
som endast använder sommarvatten. Avgifterna för vägar och fiber är däremot lika för alla. En kortare
avskrivningstid tillämpas för vägar och fiber än för vattenledningar.
Fråga från Bo Sjöberg, Svensviksvägen:
När planeras grävning för vatten och fiber på Svensviksvägen, Lummerstigen och Ljungstigen?
Svar från Anders Kjällman och Svante Backman:
Grävning kommer att utföras under september 2016.
Stämman beslutade
att lägga rapporten om vintervattenprojektet till handlingarna.
c. Avtal med Dragösvikens brygg- och båtklubb
Styrelsen kommer att sluta avtal med Dragösvikens brygg- och båtklubb, där markägaren Långvinds
samfällighetsförening överlåter skötsel och underhåll av Dragösvikens båtplatser till Dragösvikens brygg- och
båtklubb utan ersättning men med krav på att båtplatserna är tillgängliga för alla medlemmar i Långvinds
samfällighetsförening. Avtalet kommer att stadga att Dragösvikens brygg- och båtklubb involveras i
båthamnsbevakningen 2017. Styrelsen föreslår ett femårigt nyttjandeavtal, som styrelsen kan sluta utan
stämmans godkännande. Det kan senare bli aktuellt med ett längre avtal, som i sådana fall blir en fråga för
årsstämman att besluta om.
Fråga från Claes Ström, Svanstigen:
Borde inte Dragösviken vara mera lämplig än Saltpannan som gästhamn med hänsyn till närheten till butiken?
Svar från Anders Kjällman:
Styrelsen tar till sig detta och återkommer.
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:
Kommer det att bli begränsningar för anläggning av nya bryggor?
Svar från Jörgen Bengtson:
Strandskyddslagen ger möjlighet till undantag för nytillkommande bryggor och liknande.
Stämman beslutade
att lägga rapporten om avtal med Dragösvikens brygg- och båtklubb till handlingarna.
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Stämman ajournerades klockan 15.00 för 25 minuters kaffepaus.
§ 11 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna
Framställningar från styrelsen
Framställningarna i sin helhet finns angivna i Långvindsbrev nummer 2, 2016, sidan 8.
1. Utökning av låneram
Styrelsen föreslår stämman en utökning av låneramen med 1 miljon kronor till maximalt 9,2 miljoner kronor.
Syftet är att klara återställning av stigar inom GA 2 samt att täcka eventuella oväntade utgifter.
Stämman beslutade enhälligt
att ge styrelsen mandat att teckna lån upp till 9,2 miljoner kronor för att täcka vintervattenprojektet, återställning
av vägar samt andra uppkomna likviditetsbehov.
2. Sophantering
Styrelseledamot Jan Evaldsson redogjorde för de förändringar i sophanteringen som överenskommits mellan
Hudiksvalls kommun och styrelsen som en följd av att kommunen inte längre kommer att hämta sopor vid
tomtgräns på grund av för små vändplaner på stigarna. Ett avtal om gemensam sophantering inom GA 5
kommer att formuleras, innebärande en samlad avgift enligt kommunal taxa för hushållssopor. Långvinds
samfällighetsförening betalar denna avgift till kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär det att
avgiften bakas in i samfällighetsavgiften från och med 2017 och blir densamma för fritidsboende och
permanentboende. Hushållssopor kommer att insamlas på flera sopstationer. Fraktioner som tidningar, plast,
metall, batterier och lampor kommer att insamlas på en gemensam miljöstation, förslagsvis vid
Kråknäsparkeringen. Kommunen planerar även insamling av komposterbart avfall med början nästa år.
Fråga från Bo Sjöberg, Svensviksvägen:
Hur många sopstationer kommer att placeras och var?
Svar från Jan Evaldsson:
Frågan kommer att utredas. Hittills har föreningen planerat för sex sopstationer, bland annat vid Kråknäs,
Sommarbutiken, Byhedsstigen och Dragösviken.
Kersti Dennemo Karjel, Tjäderstigen:
Hur kommer sopstationerna att se ut?
Svar från Jan Evaldsson:
Till en början ställer kommunen ut containrar men offerter finns på nedgrävda behållare.
Fråga från Birgitta Carlsson, Rävstigen:
Kommer Sommarbutiken att tillhandahålla kompostpåsar?
Svar från Jörgen Bengtson:
Hudiksvalls kommun har en policy för detta som kommer att tillämpas.
Kommentar från Anders Kjällman:
Om vi sköter sophanteringen på ett bra sätt, kommer kommunen sannolikt att sänka taxan. Beslut om detta
finns dock ännu inte.
Stämman beslutade enhälligt
att ge styrelsen i uppdrag att skriva avtal med Hudiksvalls kommun angående sophantering enligt lämnat
förslag.

3. Vision för Långvinds fritidsområde
Styrelseordförande Anders Kjällman presenterade styrelsens förslag till vision för Långvinds fritidsområde,
presenterad i Långvindsbrevet nummer 2, 2016, sidan 9. Avsikten är att visionen ska vara ett levande
dokument, enligt det informella uppdrag som förra årsstämman gav styrelsen, och utgöra en ansats till ett
långsiktigt arbete för föreningen. Ett exempel på förnyelse är pubafton i Martas stuga, där medlemmar och
styrelse kan träffas under trevliga former. Två tillfällen planeras i år. Den första är genomförd och nummer två
planeras till 9 augusti.
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:
Blir det fler toaletter vid Snäcken om besöksantalet ökar?
Svar från Anders Kjällman respektive Jan Evaldsson:
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Tillsvidare behåller vi befintliga toaletter med en entreprenör för skötseln. Vi har fört diskussion med
miljöförvaltningen i kommunen, som inte är intresserad av några nya lösningar.
Fråga från Rolf Persson, Älgstigen:
Kan kommunen bidra ekonomiskt?
Svar från Anders Kjällman:
Nej, inte i dagsläget.
Stämman beslutade
att fastställa dokumentet ”Vår vision för Långvinds fritidsområde”.
4. Underhålls- och förnyelseplan
Kassör Sven Sjöberg presenterade och kommenterade den underhålls- och förnyelseplan, som finns i
Långvindsbrevet nummer 2, 2016, sidan 10.
Styrelsen föreslår följande för GA 2:
För vägar och fiber föreslås utökad fondering för att avbetala tagna lån.
För skogen föreslås fonderade medel för slyröjning.
För vattenledningar föreslås utdebiterade medel för att betala av lånen.
Styrelsen föreslår följande för GA 3:
För vägarnas föreslås upprustning med fonderade medel.
För vattenledningar föreslås fondering med 1 500 kronor per fastighet för att täcka framtida utgifter för
förnyelser och underhåll.
Styrelsen föreslår följande för GA 4:
Här finns inga fonderade medel kvar på grund av omfattande investeringar för att förbättra vattenkvaliteten. Här
föreslås avgiftshöjningar för att öka egna kapitalet under kommande år.
Styrelsen föreslår följande för GA 5:
Föreslås fortsatt fondering för att täcka framtida behov av förnyelse och underhåll.
Föreslås en fördubbling av båtplatsavgiften till 500 kronor per år, eftersom fonderade medel inte kommer att
räcka till för att täcka ökade kostnader för bland annat vakthållningen.
Stämman beslutade enhälligt
att godkänna det redovisade dokumentet ”Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening”.
Motioner från medlemmarna
Inga motioner från medlemmarna hade inkommit
§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föreslog oförändrade ersättningar. Kassören fakturerar separat
för löpande bokföring, cirka 30 000 kronor 2016 plus omkostnader.
Stämman beslutade enhälligt
att betala ersättning till ordförande på 12 000 kronor;
att betala ersättning till vice ordförande på 5 000 kronor;
att betala ersättning till sekreterare på 6 000 kronor;
att betala ersättning till kassör på 4 000 kronor;
att betala ersättning till övriga styrelseledamöter på 3 000 kronor;
att styrelseledamöter, revisorer, valberedning samt övriga ansvariga har rabatt på samfällighetsavgiften på
2 000 kronor;
att ersättning för arbete utöver det ordinarie ska beslutas i förväg av styrelsen och uppgå till 300 kronor per
timme.
§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Kassör Sven Sjöberg föredrog intäkts-, kostnads- och fondavsättningsbudgeten för verksamhetsår 2016/2017
relaterad till respektive gemensamhetsanläggning (GA).
Samtliga belopp finns angivna på sidorna 5 och 6 i Långvindsbrev nummer 2, juni 2016.
Följande driftsresultat budgeteras per GA och sammanlagt:
GA 2
177 500 kronor
GA 3
8 552 kronor
GA 4
111 474 kronor
GA 5
62 795 kronor
Sammanlagt hela föreningen
360 321 kronor
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Resultaten kommer framförallt att användas till att öka eget kapital samt till fonderingar.
Utdebitering 2017
Kassör Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utdebitering 2017. Samtliga belopp finns angivna på sidan
7 i Långvindsbrev nummer 2, juni 2016. Jämfört med utdebiteringen för i år, föreslår styrelsen följande
ändringar:
Bebyggda fastigheter
GA 2: oförändrad utdebitering; oförändrad fondering
GA 3: +200 kronor i utdebitering för att öka eget kapital; oförändrad fondering
GA 4: +100 kronor för sommarvatten och +200 kronor för vintervatten i utdebitering för att öka eget kapital
GA 5: oförändrad utdebitering för bebyggda fastigheter
Obebyggda fastigheter
GA 4: +50 kronor i utdebitering
Övrigt
Pimsbovägen: oförändrad utdebitering
Snäckenvägen: oförändrad utdebitering
Båthamn: +250 kronor per båtplats i utdebitering
Utdebiteringen för 2017 blir därmed enligt nedanstående sammanställning:
För Etapp 1, fastigheter anslutna med nya ledningar till nya vattensystemet
Bebyggd tomt med fritidsboende med vintervatten: 4 750 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor.
Bebyggd tomt med fritidsboende med sommarvatten: 3 900 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor.
Bebyggd tomt med fastboende med vintervatten: 5 610 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor.
Bebyggd tomt med fastboende med sommarvatten: 4 760 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor.
Obebyggd tomt med vintervatten: 2 000 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor.
Obebyggd tomt med sommarvatten: 1 550 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor.
För Etapp 1, fastigheter som har vintervatten sedan tidigare
Bebyggd tomt med fritidsboende i ”gamla” vintervattensystemet: 4 300 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor.
Bebyggd tomt med fastboende i ”gamla” vintervattensystemet: 5 160 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor.
Obebyggd tomt i ”gamla” vintervattensystemet: 1 550 kronor, inklusive fondering 1 050 kronor.
Med ”gamla” vintervattensystemet menas fastigheter med vintervatten före år 2010. Fastigheter på Rävstigen
och Harstigen, som anlagt vintervatten åren 2011–2013 kallas ”nya” i tabellen i kallelsen och behöver inte
fondera för vintervatten förrän deras kostnader täckts av fondbefrielse.
För Etapp 1, fastigheter på Rävstigen och Harstigen tillsvidare
Bebyggd tomt med fritidsboende: 3 250 kronor.
Obebyggd tomt: 500 kronor.
För Etapp 2, Korsholmen
Bebyggd tomt med fritidsboende: 4 750 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor.
Bebyggd tomt med fastboende: 5 610 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor.
Obebyggd tomt: 2 000 kronor, inklusive fondering 1 500 kronor.
Tomter (209 stycken) ägda av Elisabeth Morath: 6 kronor, ingen fondering.
Båthamnsavgift Saltpannan
500 kronor per båtplats.

Fråga från Claes Ström, Svanstigen:
Båtar i hamnen är mer eller mindre stöldbegärliga. Vore det inte rimligt med olika avgift beroende på båtstorlek,
så inte kostnaderna drar iväg för dem som har enkla båtar?
Svar från Anders Björkman:
Förutom bevakningskostnader handlar det också om att bryggor med mera måste återställas efter åverkan.
Kommentar från Bo Sjöberg, Svensviksvägen:
Det är brukligt bland andra båtklubbar att alla betalar lika och har samma ansvar.
Svar från Anders Kjällman:
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Detta har beaktats då bevakning beslutades. Dock kommer en utvärdering att göras efter säsongens slut och
ställning tas till eventuella förändringar.
Kommentar från Håkan Jansson, Orrstigen:
Det är onödigt att lägga ner pengar på baracken i Saltpannan. Ett sätt att lösa avgiftsfrågan kunde vara att ta ut
en högre avgift och återbetala till dem som ställer upp med bevakning.
Stämman beslutade enhälligt
att godkänna styrelsens förslag till utdebitering för räkenskapsåret 2016/2017, med ovan angivna avgifter per
fastighet, inklusive fondering för nytt vattensystem:
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 2 för räkenskapsåret 2016/2017;
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 3 för räkenskapsåret 2016/2017;
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 4 för räkenskapsåret 2016/2017;
att godkänna styrelsens förslag till budget för GA 5 för räkenskapsåret 2016/2017;
att godkänna styrelsens förslag till sammantagen budget för räkenskapsåret 2016/2017.
§ 14 Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
Valberedningens sammankallande Ove Nyberg föreslog omval av Peter Grönström, Tjäderstigen 5, och Anders
Järnkrok, Orrstigen 14, som revisorer samt omval av Jonas Broström, Renlavsstigen 3, och Tommy Karlsson,
Älgstigen 3, som revisorssuppleanter.
Stämman beslutade enhälligt
att till revisorer på ett år välja Peter Grönström och Anders Järnkrok;
att till revisorssuppleanter på ett år välja Jonas Broström och Tommy Karlsson.
§ 15 Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningens sammankallande Ove Nygren föredrog förslag till ny styrelse, där kvarstående i styrelsen på
ett år är Anders Kjällman, Rävstigen 10, Margaretha Holmgren, Fornstigen 31, Gösta Strömberg, Rävstigen 3,
och Sven Sjöberg, före detta Svanstigen 19.
Förslag till ordförande på ett år: Anders Kjällman, Rävstigen 10 (omval).
Förslag till ledamöter på två år: Anders Björkman, Byhedstigen 15 (omval), Elisabeth Bystedt, Tärnstigen 6
(omval), Lisa Holst, Falkstigen 1 (omval), och Tord Karlsson, Strandstigen 5 (omval).
Förslag till ledamöter på ett år: Per Eriksson, Öringstigen 3 (omval), Jan Evaldsson, Älgstigen 2 (omval), och
Per Rosén, Ljungstigen 2 (omval). Andreas Waldhauser, Fornstigen 29, har sedan valberedningen avslutade
sitt arbete avsagt sig omval.
Stämman beslutade enhälligt
att styrelsen ska bestå av elva ledamöter;
att till styrelseordförande på ett år välja Anders Kjällman;
att till ledamöter på två år välja Anders Björkman, Elisabeth Bystedt, Lisa Holst och Tord Karlsson;
att till ledamöter på ett år välja Per Eriksson, Jan Evaldsson och Per Rosén.
§ 16 Fråga om valberedning
Ingen avsägelse har inkommit från ledamöter i valberedningen.
Stämmoordförande Jörgen Bengtson föreslog omval av Ove Nygren, Tjäderstigen, Carina Ravnsborg,
Orrstigen, Lennart Sundberg, Ejderstigen, och Jorma Saarela, Lodjursstigen.
Stämman beslutade
att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter;
att till ledamöter i valberedningen välja Ove Nygren, Carina Ravnsborg, Lennart Sundberg och Jorma Saarela;
att till sammankallande välja Ove Nygren.

§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämman beslutade
att stämmoprotokollet ska finns anslaget på föreningens anslagstavla vid Sommarbutiken senast den 7 augusti
2016 och samtidigt publiceras på föreningens webbplats, www.langvind.se.
§ 19 Avslutning
Stämmoordförande Jörgen Bengtson tackade styrelse, revisorer och valberedning för gott arbete och de
närvarande för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.
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Vid protokollet

Margaretha Holmgren
sekreterare
Justeras

Jörgen Bengtson
mötesordförande

Kersti Dennemo Karjel
justerare

Per Thullberg
justerare
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