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Protokoll fort vid extra föreningsstämma för lngmarsö Vägforening
Lördagen den 26 november kl L3:00 på Lurkan

Sammanträdet öppnas av ordföranden
Christer Sandberg hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

Faststäl lande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 38 representerade fastigheter varav 25 fysiskt på mötet och l-3 via

fullmakt. Närvarolista och fullmakter sätts som bilaga till det fysiska protokollet.

Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stämman ansågs vara behörigen utlyst.

Val av ordförande för stämman

Christer Sandberg valdes att leda stämman,

Val av sekreterare för stämman

Håkan Svanberg valdes att fora protokoll.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Anders Edenfelt och Hans Torlen valdes.

Norra Bryggan- beslut om fortsättning

Styrelsens förslag presenterades av Christer Sandberg. Frågan diskuterades ur flera aspekter och

frågor kunde ställas vilka styrelsen besvarade efter bästa förmåga. Bidrag som vi är garanterade är

statliga via Trafikverket och täcker sannolikt 70% av kostnaden. Styrelsens och stämmans

förhoppning är dock att bidrag också kan komma från kommun, region och EU. Skulle vi erhålla

bidrag därifrån minskar behovet av lån. Det är också tänkbart att helt eller delvis finansiera

projektet via en uttaxering av andelsägarna istället för lån. Det får isf beslutas på ordinarie stämma i

juni 2023.

Stämman beslutade enhälligt att:
- godkänna styrelsens förslag till fortsättning gällande renovering av Norra bryggan vilket innebär att

styrelsen fick rnandat att uppta banklån för att täcka de icke bidragsfinansierade kostnaderna för
renoveringsprojektet enligt redovisad kalkyl. Enligt kalkylen rör det sig om ca 2,1 Mkr,

- styrelsen kan uppta ytterligare lån för att hantera "cash-fiow" under byggtiden om ca 0,5 Mkr.

Meddelande av plats och tid där det justerade stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Beslutades att det justerade protokollet publiceras på lngmarsös hemsida inom 14 dagar.

Mötet avslutas

Christer Sandberg tackade för visat intresse och avslutade stämman.
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