
Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförening

Protokoll  fört  vid Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförenings  extra  föreningsstämma

tisdagen  den  22 oktober  2019  i Hemmesta  Skolas  matsal,  Motionsvägen  4.

1.  Föreningsstämmans  öppnande

Föreningens  ordförande  Eva  Karlsson  Nordlöf  hälsade  samtliga  välkomna

och förklarade  stämman  för  öppnad.

2.  Val  av  ordförande  för  föreningsstämman

Advokat  Uno  Jakobsson  valdes  till stämmans  ordförande.

3, Val  av  sekreterare  för  föreningsstämman

Lisa  Löpare  valdes  till stämmans  sekreterare.

4. Val  av  2 justeringsmän  tillika  rösträknare  (närvaroförteckning)

Ann-Britt  Löfgren  och  Thomas  Karlsson  valdes.

Antal  röster:  222  inklusive  fullmakter  av totalt  314  medIemmar/fastigheter

(Antalet  fastigheter  inom  området  uppgår  till 335  st totalt).

5.  Frågan  om  föreningsstämman  blivit  utlyst  i behörig  ordning

Brev  till samtliga  fastighetsägare  inom  Värmdö  Evlinge  ga:2  har  skickats

måndagen  den 16 september.

6.  Fastställande  av dagordningen

Dagordningen  godkändes  utan  ändring.

7.  Framställning  från  styrelsen,  att  få medlemmarnas  godkännande  enligt

nedan:

a. Att  fastighetsägareföreningens  styrelse  får  medlemmarnas  uppdrag  att

ansöka  om  kommunalt  VA.

b. Att  kommunen  får  nödvändiga  tillstånd  för  pumpstationer  och  mark  för

dessa.

c. Att  kommunen  får  avtal  och  servitut  för  ledningar  som  kommer  att  dras

utan  ändrad  detaljplan  eller  med  stöd  av  ledningsrätt.

Före  omröstningen  genomfördes  informerade  styrelsen  om kompletterande

uppgiffer  som  inkommit  dagen  före  stämman  den  21 oktober,  ett brev  från

Tekniska  ordföranden  Filip  Joelsson  (vilket  också  har  publicerats  på

föreningens  hemsida).

Effer  ca I timmes  debatt  med  frågor  från  medlemmar  och  förtydliganden  från

styrelsen,  stämmans  ordförande  samt  Lars-Erik  Alversjö.
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Före  röstningen  lyffer  Janne  Trädgårdh  (föreningens  revisor  tillsammans  med

Lars-Göran  Emanuelsson)  frågan  om hur  röstningen  ska  gå till med  anledning

av att styrelsen  har  gått  ut med  informationen  att röstningen  sker  med  enkel

majoritet.  Våra  revisorer  tolkar  stadgarna  som  att frågan  är en nyanläggning.

Styrelsen  med  hjälp  av advokat  Uno  Jakobsson  svarar  att  det  är inte

föreningen  som  genomför  en nyanläggning,  utan  Värmdö  Kommun.

Clarence  Örhammar  yrkar  att  sluten  omröstning  ska  ske.

Ordförande  lyfter  frågan  för  beslut,  där  stämman  röstar  nej till förslaget.

Slutresultat  och  stämmobeslut:

Deltagarna  vid stämman  röstade  för  styrelsens  förslag  enligt  punkterna  a-c

ovan  med  röstresultatet  183 för  och  31 emot.

8. Meddelande  om  tid  och  pfats  för  protokolljustering

Protokollet  justeras  på plats  i omedelbar  anslutning  till mötet.

9.  Meddelande  av plats  där  stämmoprotokollet  finns  tillgängligt

Stämmoprotokollet  finns  tillgängligt  på hemsidan,  www.evlinqe.com  senast

vecka  44.

IO.Extra  föreningsstämman  avslutas

Ordföranden  tackade  medlemmarna  för  visat  engagemang  och  förklarade

stämman  för  avslutad.
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