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Onsdag 12 Mars 2014,Jägersro Travbana

ProtokollExtra stämma

51 Mötets öppnande

Thomas Greek, samfällighetsföreningens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

S2 Mötes behöriga utllaande

Stämman fastställer att mötet blivit behörigt utlyst.

53 Fastställande av röstlängd

Öppenomröstning.

54 Godkännande av dagordningen

Dagordningen presenteras och beslutar att godkänna dagordningen utan revidering.

S5 Val av funktionärer för mötet

a/ Ordförande

Beslutar att välja Thomas Greek till mötesordförande.

b/Sekreterare

Fernando Cano anmäls och godkänns av stämman som protokollskrivare.

c/Två juste ringsmän, tillika rösträknare

Lennart Bundy och Gunnar Nilsson anmäls och godkänns av stämman tilljusterare tillika
rösträknare

56 Fastställande av upptagning av lån

a/ Stämman godkänner ett max lånebelopp på 9 miljoner kronor att upptas hos
Handels banken/Stadshypotek.
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b/ Stämman beslutar att bemynda firmatecknare att besluta om antal utbetalningar av
lånet samt storleken på dessa.

c/ Stämman beslutar att ett fast initialt fastsatt månadskostnad på 475 kronor ska
debiteras per fastighetsägaren och månad. Vidare beslutar stämman om att ny stämma
ska hållas när installationen är helt färdigt för att kunna besluta om det faktiska
kostnaderna. Förslagsvis ska extra stämma hållas iseptember månaden 2014.

d/ Stämman beslutar att styrelsen löpande under året justerar månadskostnaden i
relation till räntan på lånet.

Beslut om Lantmäterikostnader

Stämman beslutar att Lantmäterikostnaderna ska ingå i lånet.

Fastställande av sarnfällighetskostnad

Stämman fastställer att samfällighetskostnaden ska vara 6 kronor per månad och per
fastighet.

Fastställande av styrelsearvode

Stämman fastställer att styrelsearvodet ska vara 10 000 kronor per år fördelat på alla
styrelsemedlemmar. Detta är inkluderad i samfällighetskostnaden.

Övriga frågor sanrt info från Canal Digital/OwniuFNG

Stämman får under mötet fortlöpande information från Canal Digital, Ownit, FNC samt
styrelsen. Det ställs många frågor och besvaras tillfredställande,

Mötets avslutande

fi/otesordföranden Thomas Greek, tackar för visat intresse och avslutar mötet.

tvhlmö 2014-03-12
Vid protokollet Justeras av:

Fernando Cano

Thomas Greek


