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Proto

Lördagen den 28 april 2018, kl' 10'00

Lokal: Brunns skola matsalen

Nåirvarande: 20 medlemmar

Mötcts öPPnande.
ordfö,randenlarsFalkehälsademe,dlemmamavälkomnaochftlklaxademötetöppnat.

Godkännande av att kaltelse utsänts i stadgeenlig tid' 
- -

#äfrrä;; ashlleh;tifi årsmötet skett i stadgeenligtid-

Faststållande av dagordning'
n"n fOtettugou dagoidningen faststiilldes '

Uppråttande av röstlångd' Röatberättigad"skatt uppg€ fastighetsbeteckning'

nå.ifa"lol 
"at"aroförteclining 

upprättades på utlagda listor'

5. Yal av mötesfunliitionärer r r --- E^*-^
r OrdföranOe - fOrestogs och valdes sittande Lars Falke

r Sekreterare- FÖreslogsochvaldesKjellJonson -

r Justeringsmån - Föreslogs *n nJåt Thomas Johansson och Dennis Lind (rösaäknare)'

6. Styrelsensverksamhetsberättelse för2017'
"' i"irr*rn"ou"r**rJnäöii ii*t aslgdnvicts& var tirgsaa kaflelsen'

Resultaträkning"o ,ffitiåat |"axt*'*AAgZlo ochkostnader på 163 853r

27g5tu) = resultat '97 56lkr'
Balansräkningen '"Jouitud" 

*ofdt" och eget kapital på I 22S 440kr varav eget

mLus årets rJsottut 97 56t : I 200 4l8la'

Frågorffinstämmmangåendeverksamhe*beråttelsen/årsredovisningen:
BFF:s överklasan ; plffif,.]l"e erunnsrc gfltdetefntligutfart fån 

Baron Cederströms v som

föreslås ersättas av gångväg, men där BFF fauJuA. i Oveiklagan att utfartsmöjligbeten mot rondellen

bör behåltas-
MEdlemsintakter gåt ned: ftirre medlemmar

uppmaning: .pria lä rin e*arun,anmäl iy agare, info frnns på hemsidan om BFFlse sidhuvudet'

ÅÅt*dornitoine*: ingen ffiga 
-

stämman eo4kände härefter verksamh*sb€'rätt€lsen och årsredovisningen fÖr 2017'

7. Revisorernas beråttelsc' rnNils östling:
neuiriootUetättelsen för verksamhetsåret 201? föredrogs av revrso

o Styrelsens il;1oiot av verksarnheten har inte givit anledning till armårkning'

. Är"t r".ottut -gZ Säfk fbreslås aubalanseras i nyrlilcning

eRevisoremaföreslfuårsmötetuttt"uitiu*tl"'lsenansvarsfrihetförverksamhetsåret2017.

Ståmman godkände revisionsberåttelsen för 2017'

8. Anwarsfrihet fi6r stYrelsen'

Ärsmötet beslutade ,å U"ui5u styrelsen ansvarsffiet för verksa$hetsåret 2Ol7 - *O*';ft/ q{
i;riF;;;tn"uu"n"s beslutet av Dennis Lind '\-4 ö

'k Nr-

l.

2.

3.

4.

(varav $kättekostnad

kapital I ?97 9?9kr



9. Faststållande av avgifter och arvoden'
sb";täföt*lår oförandrade medlemsavgiffer , dvs 150i / år 

-

Styrelsen föresltu utt *uoAut skall vara N äv attuettt prisbasbelopp dvs f'n' 11 3?5*r'

Arvodet kar ersäflas med en planeringsdag inkl middag'

Sttimman heslutade enligtr styrelsens förslag'

Inkomna motioner. Inga inkomna motioner'

Styrelsens förslag till budget"

Fastställande av budget Iör år 2018'

sfyrelsens budgetfbnlag;iär.rr"" *c""irT i$akter på 7i-oryk och.kostnader på 309 575kr

varav den största portÅ-arunae*Al fastigbet 265 00fu4, bl a VA-anslutning reK 60 0001.,.'

skogsvård inklusive exr; njafp :O OOOtioctr trädåck vid kiosken Fladen 25 000i'

F = ffigorlinlägg från stärnman och s - svar från styrelsen på budgetförslaget:

F:omHembygdsföreningenskultrstigs-projel$längsFladen'vadhänder?
S: projektet nedlagt pg" ärJug pa $ö,kta Eu-eetgat. ärr har avsltt qldel fÖr fortsatt grusning på

egna fastigfueten på ;;;;"äg* mot pittrail. io**** har förklarat sig vitlig a$ medverka på

rä O"t uv äm.aaet. västra del mot pumpstationen /Pilhamn'

styrelsen aöetar mec att ta fram 
"n 

tuttu över etablerade stigar inom BFF och i närområdet' Kartån

to:*"t att lilggas in på hemsidan förhoppningsvis under året'

F: om underhållet beträffande skogsvård samt att i protokollet informera om BFF:s regler om

rridmnning På föreningens mark'

s: styrelsen avser attta"il.-exeå experthjälp når detgåller gafiringarffltilningaf långs Fladen inom

strandskyddat område'
vad gäner rådfällninB på övTis:alkBån Js3* inom BFF giller ql4s allmfima rildlinjer enlist ledan '

vid sårskilt kompu."@staka träd bör styrelsen kontaktas'

Inom vägföreningens område gäller andra regler'

Rikttinjer för trf,dlättning inom mark som titl hör Brunns Fastighetssgarförening' BFF:

Se föreningens hensida www'brunnsfast'se

F: Badet - risk för ras med tideu på nedre botrgrävda delel av slänten intill nya stigen öorden '

Sryt"G Uat f"t uf.u ptoli.*.t oÅ 
"iA 

behov fbrsttirka slänten på lämpligt sätt'

S:styrelsen kommer att bevaka probtemet'

Inga öwiga frågor /synpunkter ffinståmman'
st#;"brduEdc- nai"no a$ godkänna budgeten för 2018'

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

valberedningen **".*ml*u it#- 
( se kallelsen)ll 

Jon on (omval)

frO*tot 2 &t: Mattias Oscarsson (omval)

S"p**t I år Per0lof Fransson (omva|

S*i'pf.-t I år Sven Jansson (nyval)

Stämman beslutade enligl valberedningens forslag'

13. V*l av revisorer oeh revisorssuppleanter på I år' -- .
Valberedningen genom Dennis Lind fÖreslog ( se kattelsen)

Ti11 ordirarie *ri-"*t ft;;rbgr o"U nald"s- i-titt Ötttioglomval) tlans Ramström (omval) '

Tilt revisorssupple;r 16,o1* oci-FOes-pfats Bloåberg (omval) Erika Lind (omval)'

14. Val av ledsmöter till valnämnden
Till valnärnnd foreslogs och yal.dgq (sittande)l

Dennis Lind {sammnnlailand*} , l-ur* olsson, Mikael Kartsson {alla omval}'

10.

11.

l

{".-;t * 
'#'='y' ffl

h



15.

16.

17.

Ö""igs frågor
.- Frfra angående BFF.s åtgäder angående nya dataskyddsregler'GDPR" från och med 2515

2018. för fbreningar och organisationer'

Styrelsen planera? mbeta frim egen pohcy betäffande hanteringen av föreaingens person- och

,fr"r*oppgin*. *å ttyt"fr* ieoirar ait for"ning"* medlemsfiler enbart nysjas irternt

inom foreningen men aä samtycke erfordras angående fflreningens behandling av uppgifterna'

e Ny b,red gu;d stig Ponängsvägen/Brrsshpl6a Bnmnsvägen är anlagd av en6'ofenör€n i
tamband med nedläggning av VA-ledningar i stigen'

e Stora träd vid infartå-nin[vagen 30 inom vägområdet lutar delvis över vägen och nårboende

vill gärna 6tt t-ådc; tu" nu; slrelsen irspekterar på pFtgT plmerar att i-samråd med

vagår€ningen ta nerhäden. Dettagällerävendåtiga/fallfärdigaträd i lalkenVatfinossev
frånNasuddsvägensommarkems*eau*aavnärboendeviaDemisLind.

r Markerat trad pä,,attmanning' Pastor ödnans v mittpmot m 12: hyresgäst i nr 12 vädjar om

att band markerad tåll int€ skall fällas. Medlemmen Tommy Wallentin som planerat an *tlla

tallen enligt goAtanA tidigur" ansökan fdrklarar att tallen inte kommer att tas bort. Han

pap"U ötå utt af*u stEne md inom fastigheten nr^ 12 bth tas bort innån det faller och

riskerar alt skaäsannfa$tigheter. Vid sådan skadapå egendom gäller den drabbades

m'rsAang - om försälaing finns'

Datum för anslående nv årsmötesprotokoll
Beslöts till senast 201AiS-n på anslagstavlan vid Lövha6rav, KBK och ingaro"com sanrt snarast

på förcningenshemsida

Mötet avslutås
Mötesordfbranden tåckade medlemmarna fÖr visat intresse och förklarade fusmötet avsluEt'

tngarö 2018-05-1 I

FalkeMötesordfiirand

6u(Sq

Dennis Lind


