
Protokoll fört vid föreningsstämma i Kyrkbyns samfällighetsförening den 2
april2Ol4

$ I Närvarande medlemmar
Upprättas förteckning över närvarande medlemmar enligt bihga 1. 11 röstberåttigade medlemmar är
närvarande.

$ 2 Val av ordförande för stämman
Ann Westlund väljs till ordförande under stämman.

$ 3 Val av sekreterare för stämman
Ann Westlund väljs att föra dagens protokoll.

$ 4 Val av två justeringsmän
Väljs Veronica Boujakdjian Nordsund och Chamon Haddad att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

$ 5 Styrelsens och revisorns berättelse
Styrelsens berättelse för 2013 godkänns och läggs till handlingama, se bilaga 2.

Revisionsberättelsen för 2013 uppläses av revisorn och läggs till handlingarna, se bilaga 3.

$ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2013.

$ 7 Ersättning tillstyrelsen och revisorerna
Stämman beslutar att följande arvoden ska utgå 2014:

1) Till styrelsens ledamöter med g 000 kronor, att fritt fördela inom styrelsen.
2) Till revisor 750 kronor, att fritt fördela mellan dem.

$ 8 Styrelsens f<irslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2014 har översänts till medlemmarna i samband med
kallelsen. Förslag framförs dock vid stämman om att stärka föreningens likviditet genom att en extra
utdebitering görs i slutet av december 2014. Totalt behövs ett tillskott på 50 000 kronor för aft klara att
betala de räkningar som förfaller till betalning under maj - april 2015. Först efter stämman i april 2015
kan avgiften för 2O15 börja inkasseras.
Stämman fastställer förslaget, se bilaga 4.

$ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Agaren till fastigheten Kyrkbyn 1 väljer Elisabeth Mutto titt ledamot och Eva Stensson till suppteant.
Agarna tillfastigheterna Kyrkbyn 4 -20 väljer Chamon Haddad till ledamot och Jan Borgstiom till
suppleant.
Föreningsstämman väljer Chamon Haddad till styrelseordförande.

$ 10 Val av revisor och revisorssuppleant
Föreningsstämman väljer Barbara Lagerqvist till revisor och Gunnel Månsson till suppleant.

$ 11 Meddelande av plats där stämmoprotokoltet hålles tillgängligt
Stämmoprotokollet forvaras hos ordföranden. Kopia av protokollet skickas ut via mailtill samfliga
medlemmar" Dessutom läggs protokollet ut på bostadsrättsföreningens hemsida, www.brfkyrkbynl.se
under huvudmenyn Samfålligheten.
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