
Lainio Samfällighetsförening årsstämma 2015.05.30, 10.00, i Bönhuset i Lainio.
Närvarande: 21 st, enligt närvarolista

Protokoll
§1.  Ordförande öppnade stämman.
§2.  Utlysningen av stämman godkändes.
§3.  Arne Henriksson valdes som ordförande för årsstämman.
§4.  Siv-Britt Mangi valdes som sekreterare för årsstämman.
§5.  Hans Haapalahti och Ulf Haapalahti valdes att justera stämmans protokoll.
§6.  Dagordningen fastställdes.
§7a.  Verksamhetsberättelsen lästes upp.
§7b.  Punkt 11 från årsstämman 2014, utdelning till andelsägarna, behandlades. 
         Stämman beslutade att bordlägga frågan och ta den i en extra stämma 
 lördag 5/9 2015, 10.00, i Bönhuset i Lainio.
§8.  Revisionsberättelsen lästes upp. Ordförande kommenterade 
 revisionsberättelsen. Frågan om skulden från Lainio bys Vägsamfällighet till 
 Lainio Samfällighetsförening tas beslut om under extra stämman 2015.09.05.  
 Resultat- och balansräkning kopieras till andelsägarna och delas ut 
 tillandelsägarna extra stämman  2015.09.05. 
§9.  Ansvarsfrihet för styrelsen. Votering begärd. 10 personer röstar för att 
 bevilja styrelsen ansvarsfrihet, 3 röstar mot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med rösterna 10 mot 3.
§10.  Verksamhetsplan för 2015/2016 fastställdes.
§11.  Stämman beslutades att ersättningen till styrelse och revisorer fördubblas.
§12a. Inga motioner har inkommit.
§12b. Motion som bordlades under årsstämman 2014, önskan om tomtköp. Votering 
 begärdes. Stämman beslutade med 8 röster mot 4 att sälja tomt till Sara 
 Eriksson och Christer Skogsberg. Georg Juto reserverar sig mot beslutet. Priset 
 beslutas under extra stämman 2015.09.05. 
§13.  Ekonomi. Ordförande informerade. Under extra stämman 2015.05.30 ges en 
 grundligare genomgång av ekonomin. 
§14.  Som ordinarie ledamöter för två år valdes Arne Henriksson och Siv-Britt 
 Mangi.
§15.  Som suppleanter för 1 år valdes Lars Alm, Doris Thornlund och John 
 Cannerborg.
§16.  Som styrelseordförande för 1 år valdes Arne Henriksson.
§17.  Som revisorer valdes John Fagerbo och Kent Sjöcrantz som ordinarie och som 
 suppleanter Britta Johansson och Ove Vighult.      
§18.  Tillsättningen av valberedning bordlades fram till 2015.09.05. I kallelsen till 
 extra stämman tas nämns frågan.
§19.  Övriga frågor:
 a) Per Baldemar får uppdraget att utreda frågan om en hjärtstartare till byn.
 b) Georg Juto föreslår att samfälligheten skulle ha en auktoriserad revisor. 
 Frågan tas till beslut under årsstämman 2016.
 c) Olle Bergkvist tar upp frågan om vägarna, vilken skjuts till 



 Vägsamfällighetens möte.
 

§20.  Ordförande avslutade stämman

Lainio 2015.05.30

_______________________________ __________________________
     Ordförande: Arne Henriksson    Sekreterare: Siv-Britt Mangi

_______________________________ ___________________________
  Justerare: Hans Haapalahti     Justerare: Ulf Haapalahti


