
Närvarande antecknades av styrelsemedlem vid ankomst.
13 st fastigheter representerades av 13 fysiska personer samt 2 fullmakter.
Förteckningen ligger till grund för röstlängden och bilägges originalprotokollet.

 §1  Mötets öppnande
Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 §2  Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes. Inga övriga frågor aviserades.

 §3  Val av mötesordförande
Åke Skans valdes till stämmans ordförande.

 §4  Val av mötessekreterare
Rolf Bengtsson valdes till stämmans sekreterare.

 §5  Val av 2st protokolljusterare jämte rösträknare
Stämman valde  Gordon Persson Tistelvägen 13 och Nils Holmqvist Bågevägen 68 till
protokolljusterare jämte rösträknare.

 §6  Fråga om stämmans behöriga utlysande
Mötet ansåg att stämman var behörigen utlyst.

 §7  Fastställande av röstlängd och röstningsregler
Ordförande förklarade röstningsregler enligt stadgarna. Röstlängden fastställdes till totalt 13 st
närvarande samt 2 fullmakter som röstberättigade.

 §8  Styrelsens och revisorernas berättelser
Föreningens verksamhetsberättelse samt resultat och balansrapport godkändes och lades till
handlingarna.
Revisionsberättelsen framfördes och föreningens räkenskaper godkändes.

 §9  Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 §10  Beslut om hantering av överskott/underskott
Stämman beslutade att årets överskott överförs till räkenskaperna för år 2022.

 §11  Ersättning till styrelse och revisorer
Stämman beslöt att ersättningen till styrelsen ska vara oförändrad 30.000 kr.
Stämman beslöt att ersättningen till revisorerna skall vara 3000:- kr.

 §12  Propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna
Inga propositioner eller motioner förelåg.
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 §13  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget samt debitering för 2023.
Styrelsen föreslår att avgiften om 1600:- kr ligger kvar för nästa år. Avsikten är att öka
amorteringstakten av föreningens lån för att kunna sänka avgiften senare.
Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast 30 oktober 2022 och med referens till utskickat
OCR-nummer. Därefter lämnas skriftlig påminnelse för vilken en avgift på 200:- kr uttages enligt
stämmobeslut 2022-04-27. Om betalning trots detta ej inkommer inom 30 dagar får styrelsen
överlämna ärendet för hantering av Kronofogdemyndigheten enligt stadgarna och lagen om
samfälligheter.

Stämman biföll styrelsens förslag. Utgifts- och inkomstbudget samt debiteringslängd för 2022
beslutades.

 §14  Val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsens sammansättning skall vara enligt följande:

Ordförande Åke Skans Omval           t.o.m. 2024
Kassör                                Rolf Bengtsson                  Kvar              t.o.m. 2023
Sekreterare Anne-Marie Malm Kvar t.o.m. 2023
Ledamot Magnus Jonsson                Omval          t.o.m. 2024
Ledamot Carl Laurin Kvar t.o.m. 2023
Suppleant Andreas Simonsson Omval t.o.m. 2023

 §15  Val av revisorer
Till revisorer valdes:

Jim Dahlén Harjagersv. 26Omval 1år
Anders EkdahlHumlev. 7 Omval 1år

Till revisorssuppleant valdes:

Per Ryberg                        Svanetorpsvägen 51 1 år
 
 §16  Val av valberedning
 Till valberedning valdes följande personer:

Jan Klevås Frostavägen 3 Omval 1år

Per Ryberg Svanetorpsvägen 51 Omval 1år

 §17  Övrigt
Kanalutbudet diskuterades
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 §18  Plats där stämmoprotokoll skall finnas tillgängligt.
Mötet beslutade att protokollet ska finnas:
I ojusterat skick på hemsidan. (www.ksmf.se)
I justerat skick hos sekreteraren och ordföranden.
 
 §19  Avslutning
Ordföranden Åke Skans tackade de närvarande för visat intresse  och förklarade mötet avslutat.

…………………………………………..
Rolf Bengtsson sekreterare

…………………………………… ……………………………………….
Gordon Persson, Justerare Nils Holmqvist, Justerare
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