
Årsstämma 2017 för Lainio Samfällighetsförening
Datum: 20170520    Tid: 13.00    Lokal: Bönhuset
Närvarande: 16 stycken, enligt närvarolista

Protokoll

§1 Ordförande öppnade stämman.

§2 Årsstämman ansågs vara behörigen utlyst, via annonsering i NSD, Kuriren, på hemsidan och på 
anslagstavlan i Lainio, i god tid före årsstämman. 

§3  Hans Eriksson valdes till stämmans ordförande.
§4  Siv-Britt Mangi valdes till sekreterare för årsstämman.

§5 Bror Eriksson och Lennart Eriksson valdes att justera årsstämmans protokoll.

§6 Dagordningen fastställdes.
§7 Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp av styrelseordförande Arne Henriksson.

§8 Fastställande av styrelsens och revisorernas berättelse av resultat och balansräkning     
     med årsbokslut för 2016 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

§10 Verksamhetsplan för 2017 fastställdes. Ett förslag, från Ulrik Eriksson, om bättre skötsel av 
samfällighetsmarkerna runt byn väcktes och att medel avsätts för att anlita någon för uppdraget. 

Riktmärke max 50 000 kronor.  Stämman biföll och förslaget läggs till i verksamhetsplanen. 
§11 Styrelsen föreslog oförändrad ersättning till styrelsen. Ersättning till inhyrd revisor enligt 

dennes taxa.

§12 Inga motioner har inkommit från delägarna. 
§13 Ekonomi. Beslutet från årsstämman 2016 - utdelning av SCA-pengarna till delägarna, ska 

verkställas, enligt stämmobeslut. 
§14 Val av ordinarie ledamöter

Till ordinarie ledamöter valdes Arne Henriksson, Siv-Britt Mangi och Lars Alm. 

§15 Val av suppleanter för ett år
Till suppleanter valdes John Cannerborg och Johannes Jakobsson. 

§16 Val av styrelseordförande för ett år
Till styrelseordförande för ett år valdes Arne Henriksson.

§17 Val av revisor

Punkten utgår.
§18 Val av valberedning

Valberedning. Frågan lämnas öppen till nästa stämma. 
§19 Övriga frågor

a) Förslag från tvättstugeföreningen, att samfälligheten införskaffar en hjärtstartare, som ska vara 

placerad i tvättstugan. Stämman beslutade att köpa in en hjärtstartare. 



§20 Stämmans ordförande avslutade mötet.
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