Protokoll från extra årsstämma för Stare Samfällighetsförening
2005-10-02

Ärende

Sammanträde i Stare samfällighetsförening
Tid och plats: Den 28 september, kl. 19.00 på Räddningsstationen i
Strömstad
Närvarande: Representanter från fastigheterna: 1:69, 1:72 (via
fullmakt), 1:73, 1:74, 1:78, 1:84, 1:85, 1:89, 1:92, 1:93, 1:94, 1:96, 1:98,
1:99,1:101,1:106,1:107,

§ 1 Öppnande

Eleonor Dahlstedt hälsade alla välkomna till den extra stämman,
föranledd av föreslagen fusion av Stare och Tjärndalsvägens
samfällighetsföreningar enligt upprättat avtal 2005-09-13.

§ 2 Stämmoordförande

Till ordförande för stämman valdes Eleonor Dahlstedt. Protokoll över
stämman kommer att föras av föreningens sekreterare, Marie Spencer.

§ 3 Justeringsmän

Richard MasieIIo och Helen Dovander valdes att justera dagens
protokoll.

§ 4 Stadgeändringar

Stadgeändringar enligt nedan antogs enhälligt.
§2 Föreningen förvaltar Stare ga:2 (övre Tjärndalsvägen) och Stare ga:4
(sekt! - vägar, gatubelysning, dagvattenledningar octl brunnar samt
naturområde, sekt II - nedre Tjärndalsvägen och sekt III - asfaltering av
nedre Tjärndalsvägen).
§19 Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar
gemensamt (t.ex. administrationskostnader) har vid tillämpning av
huvudtalsmetoden varje rnedlem en röst, även om denne har del i flera
verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andeistaismetoden skail i motsvarande faii varje
medlems röstetal framräknas på följande sätt: Först reduceras
medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till
verksamhetens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen
avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje
medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är genensam
för anläggningarna utgör 50% vardera. Medlem äger endast rösträtt i
den verksamhetsgren (anläggning) som denne har del i.

§ 5 Godkännande

Upprättat avtal 2005-09-13 om fusion av Stare och Tjärndalsvägens
samfällighetsföreningar godkändes.

av fusionsavtal

§ 6 Registrering

Det uppdras åt lantmäterimyndigheten att ansöka om registrering av
stadgeändringen. Besluten vid detta sammanträde gäller under
förutsättning att ändring i anläggningsbesluten gällande Stare ga:2 och
ga:4 enligt upprättat avtal 2005-09-13 och upprättad beskrivning i ärende
005345 vinner laga kraft. Fusionsavtalet skall även ha godkänts av båda
samfällighetsföreningarna.

§ 7 Avslutning

Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:
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Marie Spencer sekr.

Richard MasieIIo

