
Protokoll frän Arsstämma i Sanna-Lungö Samfällighetsförening 
Torsdagen den 19 juli 2018, Lungö Dansbana 

Ordförande Erik Kempe öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
Antalet deltagare på mötet var 12 st. 

§1 Val av ordförande för stämman 
Anders Nordin valdes till ordförande för stämman. 

§2 Val av sekreterare för stämman 
Anne Eriklin valdes till sekreterare för stämman. 

§3 Val av två justerare för protokollet 
Eva Kempe och Karl-Erik Nilsson valdes till justerare för protokollet. 

§4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
Kallelse till stämman hade skett enligt stadgarna och godkändes. 

§5 Godkännande av dagordning 
stämman godkände föreslagen dagordning. 

§6 Styrelsen och revisorernas berättelser 
styrelsens och revisorernas berättelser lästes upp och godkändes. 

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§8 Framställningar frän styrelsen eller motioner frän medlemmarna 
Inga motioner hade inkommit frän medlemmarna. 

§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Stämman beslutade, som föregående är, att ersättning om 990kr för 
räkenskapsåret 2017-2018 utgår till kassör och vice ordförande i styrelsen. 

§10 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 
Styrelsens förslag gällande utdebitering; Vid förra utdebiteringen räknades ej 
kostnad för renovering av Lungö brygga med. Detta innebar likviditetsbrist för 
föreningen under det gångna verksamhetsåret och behov av ett banklån. 
För att äterbetala nuvarande län, täcka budgeterade kostnader kommande 
verksamhetsär samt skapa en buffert för föreningen, föreslog styrelsen att en 
utdebitering ska ske under hösten 2018. 

Styrelsen har beräknat för en total utdebitering om 155 000:- för att äterbetala 
län, täcka budgeterade kostnader samt ge föreningen en buffert som motsvarar 
en halv driftsbudget för verksamhetsåret 2018-2019. 

Föreningen bestär idag av 130 fastigheter, tillika medlemmar, som tillsammans 
har 256 317 andelar. Andelstalen är beslutade av Lantmäteriet och beräknade 
enligt de normer som Lantmäteriet beslutat om 2010-03-10 gällande drift av 
Sanna GA:l. Detta innebär att utdebiteringen resulterar i 0,605:-/andel. 

stämman godkände styrelsens förslag och fastställde debiteringslängden daterad 
2018-07-04. stämman beslutade om en utdebitering om 0,605:-/andel skall ske 
med sista betalningsdag den 31 oktober 2018. 
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§11 Val av stvrelse och styrelseordförande 
stämman valde; 

Erik Kempe Ordförande omval l är 
Lennart Pettersson Vice ordf. omval 2 är 
Marika Svanberg Kassör omval 2 ~r 
Monika Karlsson sekreterare nyval 2 är 
Karl-Erik Nilsson Ledamot omval l är 
Verna Norlin Suppleant omval l är 
Per Kempe Suppleant omval l är 
Ronald Westin Suppleant nyval l är 

§12 Val av revisorer 
stämman valde; 

Göran Andersson Revisor omval 2 är 
Carl-Johan Tibblin Revisor omval l är 
Inger Wänglund Suppleant omval l är 
Göran Holmstam Suppleant omval 1 är 

§ 13 Val av valberedning 
stämman beslutade om omval för valberedningen : Gunnar Westerlund 
(sammankallande), Hans Nyberg och Per Edin om l är. 

§ 14 Övriga fr ägor 
stämman hade inga övriga frägor men pä anmodan av Erik Kempe anförs till 
protokollet ett stort tack för Lungö Fastighetsägarförening för uppmärkning av 
parkeringen pä Korvhamn. 

§15 Meddelande av plats där stämmaprotokollet hälls tillgängligt 
Stämman beslutade att protokollet ansläs pä Lungö parkering, Spruthuset i 
Sundhamn och pä Lungö fastighetsägarförenings hemsida (lungon.se) och 
senast den 2:a augusti 2018. 

§16 Tid och plats för nästa ärsstämma 
Nästa ärsstämma hälls den 18 juli 2018 kl. 19.00 pä Lungö dansbana. 

Hemsön den 21 juli 2018 

Anders Nordin 
Mötesordförande 
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Eva Kempe 

Justeras: 
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Anne Eriklin 
sekreterare vid stämman 
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Karl-Erik Nilsson 


