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Protokoll, extrastämma 19 iuni 2013 i Svinninseudds Tomtäsareförenins upa

1. Mötet öppnas

Jan Saare öppnade mötet 19:08

2. Upprätta röstlängd inkl fullmakter
Stämman gav ett enhetligt JA

3. Valtill extrastämman av

e Jan Saare valdes till mötesordförande
. Kjell Jansson valdes till mötessekreterare
o Sten Bengtsson & Katarina Löweberg Bjälkenius valdes till justeringsmän/

rösträkna re

4. Fråga om mötet är behörigt utlyst

Stämman bestämde att kallelsen har gått ut i tid, 15 dagar innan men att kallelsen

INTE har nått alla berättigade föreningsmedlemmar enligt föreningens stadgar.

Stämman enades om att kallelsen varit felaktig och att medlemmar som inte bor
permanent troligtvis EJ varit medvetna om detta möte och skall ges möjlighet att
poströsta om de två förslag beträffande fiber som presenterades av Pernilla Starck.

Stämman röstade om det var okej att notera resultatet av omröstningen och att ge

icke permanent boende möjlighet att poströsta. Stämman röstade JA till detta.

5. Fastställa dagordning

Denna punkt togs det aldrig beslut på och presentationen av Pernilla beträffande fiber'

startade som en upplysning/information för att bringa klarhet i varför beslut i frågan

brådskade.

Stämmans kommentar var att dra förslaget och sedan se om vi kan/skall rösta.

Stämmans kommentar var även att presentationen skulle göras och det skulle

avsättas mycket tid till frågor om nutid, framtidsfrågor, ekonomiska frågor mm för att
bringa klarhet i rådande situation.

5. Beslut om:

Ska föreningen ges möjlighet att beställa och äga ett fibernät i

området och finansiera detta (med upp till 800 000 kr) med

gemensamma medel, medan kanalisationsbidraget svarar för den
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Samtliga 17 icke permanentboende som ej var närvarande på ovan extrastämma, fick den 24
juni brevledes erbjudande om att poströsta iextrastämmans fråga, baserat på:

o Ursprunglig kallelse (utdelad 4/6til|boende och anslagen på anslagstavlor 4/6)
. Uppdaterad information inför stämman (La/6 på anslagstavlor och

www.svinningeudd,se)

o Pernillas presentation från stämman inklusive en sista förtydligande bild för att
sammanfatta de ev oklarheter som tydliggjordes i diskussionen på extrastämman
inför om röstningen (bifogas)

o En "omröstningslapp" med förtydligande om vilken fråga man förväntas poströsta
kring och utfallet av omröstningen på stämman

o Svarstalong och frankerat svarskuvert

Utfallet av poströsterna blev:

o 4 st Ja-röster

o 4 st Nej-röster

o 9 st ej avlagda poströster

Slutgiltigt, totalt omröstningsresultat på extrastämman:

o 30 st Ja-röster

o 17 st Nej-röster /P



andra hälften av kostnaden? I beslutet ingår också att föreningen kan

ta upp ett lån för att klara likviditeten innan tomterna är sålda.

Många frågor ställdes och besvarades och då detta är/var ett beslutsprotokoll så

finns EJ alla frågor och svar i protokollform. Presentationen finns dock att tillgå i

Powerpointform.

Stämmans resultat av rösträkningen inklusive fullmakter var 26 st JA och 13 st NEJ

ifrågeställningen under punkt 6.

Dock skall styrelsen omgående gå ut med frågeställningen till de som berörs under

punkt 4.

7. Mötet avslutas

Ca 21,:45

8. Övrigt

Till protokollet skall tillföras att stämmans val av representanter ur styrelen att föra

föreningens talan mot bank beträffande rätten att teckna eventuell kredit samt att
kvittera eventuell lånelikvid enhälligt beslöt att ordförande Jan Saare och kassor

Maria Falk har denna rätt. Detta gäller även rätten att ta ut nya pantbrev och godkänna

pantsättning för de fastigheter som skall användas som säkerhet.
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