NYI{ÄS TÅSTIGH ETSÄGAKE FÖRENI iI G
Fn:tok*|tr från årsmötet den 1* *pri12*14

$t Årsrniitet* öppnade
Mntet förktraras öppnxt **h styr*}*enx *rdförande Karinr Boudiaf

håil$ar alla

vålk$rfina.
$2 Faetstålla*de för rö*tlångd för mötet
$arntliga nrirvar*nde påte*kn*r en närvar*lista som även fungerär *ern rr:si$ångd. Se
biiaga 1.
$3 fie*lut *rn rnåtet *r behörigt uålyrt
Kalleis*n har delats ut i pa*tl*d*r till b*end* i Hynån*mrådc{ rlinst 7 daE*r fåre
årsstärnman, varfar rnölet anse$ behörtgt utlyst.
$4 Gadkännande av dagardningen
Årsmöt*t g*dkände dagr:rdning*n s*m lästes

r..lpp

äv {,arim Soudiaf.

sv crdförande cch aekraterare för rnötet
Arsmötet valde K*rim Baudiaf tili ordf*i'and* *ch fu{ats
$S Val

l'"ljulströnn titl *ekreterare.

$6 Val av två stycke* pr*takol*ju*terare för rnötet
Årsmöts{ valde Åneite Ncack oeh Rog*r L*rsen att juster* protokollet lrarr motel"

$7 År*berått*l**
Förvaitn!ngsberåtteisen föredr*g* av Karim B*udiaf ach godkåndes av år*m*t*1"
Mötct bs*löt aiven att årsberåttelsen ska låggas ut på hemsidan.

$ä Ka*xaredovisnlng
Rcsultat- *ch bala*snäknir:gen föreclrog* av &arim ffi*udiaf och godk;rnds* av rfistsl
trntå att dst fattas 3il* kr s*m lr*ligen år handkassan. Mötet besliil åv*n *tt
kassaredavieningen ska lågg*n ut på hemsid*n.
$9 Keviaionsberåttelss
Rovisicnsberättels*rr får*drogs av Karim B*udiaf **h kunde tyvårr inte g*dkånnäs &v
årsrnötet dlå r*vissrn fåtl und*rlaget från kass*rerr för *ent. Årsmöteå beslöt alt att
r*vi*i*nsberåtl*lsen skn läggas ut på hem*irj*n når d*n år klar.
$10 ä**lut orn *tyrelsens ånävärsfrihst
Ar*n:ötet beslutade om än$v&r$frih*l tlll styrel*en.
$11 Fa*t etålland* *v rnedlemsavgiftar tör år ä$14
Årsm*tst be*lutade *fter sn del disku*ision ati rnedl*rnsavsiften {nr
ofbråndrat 100 kt.
$12 Arvodo till *tyrel*a **h r*vis*rar
Årsnrötet b**l*tade atl d*t inte ska utgå någ*t arv*d* {ör *tyrelsen.

?0'?

3 sk* vara

NYIIA$ FAT$IG H gTSAGAnäFöft ä hlll'16
Fr*tckcllfrån år*m*tel den 10 anri{ äfi"tr4
$13 Val av *tyrel*e
R*ligt stadgäm* ska följande i*d*moter vålja* ilnd#r j:årnnt år,
'n *rdf*rand* {varje xr}
Kassör
* l**danr*t
* $uppleant #1
Då b*de sekrel*raren n*h suppleant#ä fick ny* paster blev valet nagot anncrlund*
Årsmötet valde följande leda möter,
, Ardtbrand* Anett* N*a*k. vald på *tt ar {tidig*re *ekr*1elr*re}
r Sekrcterar* tuIats l-ijulström, vald pa &lt'ar {tidigar* *upplear"rt #?}
* Kascör,,!*:sn #andert, vaid pa två år {omval}
* Leelxrn*t Linda Lindberg, vald p* två ar
, Supplcant #X Fo*tue l-"loldo, vald pa tva ar
$uppleant #? Patrik Runald, vald pa ett *rr

'

$tyr*1xens s:*mmmnsåttning i*r nft*r *vanstå*nd* val ron': faljer;
', ördförande Ånette Noaek {va*d till årsrn*iet ?t}1$}
Vice nrtJftrande h4arcus Karlsssn {vald iill årsm*tet 2*151
", Sekreterare hrlats Hjulströ+:r {vald till år*möt*{ 2}1fi1
Kassör åaan 3an*ert {valel till årsmåtet 201S}
, Ledamct Linda Lindberg {vaåd till årsrnötet 291e1
* $uppleant #1 Pontu* Haldo {vald lill årsrnötel 2016tr
"* $uppleant#2Vatrzk Runald {vald till år*mctet äfilS)
$14 Val av raviccrer oclr reviscrssuppleanter
Årsm*{*t valde $tefan NCIreng til1 r*vt**r n:*n inge suppl*e*t blev v*ic*

V*l av valberedning
Årcrnöt*t valde J*nas Rahm till valberedning.
$1S

NYNAS rAT*lSFlfi T$ÅGÅASFOft *f{l $*
trrciokoll fran ånsmotet deil '1$ npril ?ff14
$'*fi *vriga frågor
* Ambitionsnivån * fön-eningen
$tyrelserr kånn*r stt i*trcsscl för fnr*ningcn ar gan*ka 1a61{ *r:h vitl* rJi"eku{*r& m*d
medlsrnrnarna vltken ambitionsniv* föreninEeri sk* ha. Mötet diskut*rade att
behovet främst år att b*v*k* viftaägarnas rntreågcn Om d*t int* finnc aktuella 'h*t"
*fl*r fragor xå innelrår det att aktlvitet*n i får*ning*r: *lk lteg, f*r mtt secian ci*tta la'-t
nar nägot i*trssse nn*s{s bevakes.
r tndragning av fiber på f{ynäs
Fl*ra meEllemtnär kånner fru*traii** ov*r den daliga i*terretuppkopplingen sor-rr {inns
i *mråqJet. Mötet ireslut*d* atl till*åtta en e*rhetsgr*p,l som tar {ran': *1t fnralag s*nr
sedan skn ut till alla hus i området scm en iritr*$s*anrnåla*. I qruppen år .jonan
Lar.ss*n såmnankallande och övriEa deltagar* år Jcnas Rnhn": trch M*lc l{julsitöm"
* Fresentation av Srannsarnverkan o*h åM$ grLpp
Lars Wahlmän solx år huvudansvarig fcr Grenn*amverkan visade pa nernsidan hur
d*t heia gt*r till. ä*1r fr*mg*r vilka sotn år gr*pplkvar{*r*an*variga
. Parkering i omradet
Under aret har kommunen ini*rt ett allrnånt p*rkerrngsf*rbiiei p* h*:ln l{ynås*mratJet.
*år man fån Bark*ra finns skyltar. Allt qlstt* fir"rns tydligt be*krivel pn he*rxtda*.
* f irrnatecknana
tJnd*r *ret har del tyvårr int* frarng*tt vem scnl år ftrmat*eknare för förening*n fil*d
hjålp av detta år*möte*protok*11 dår d*t framg*r venl $offi är *rd{brand* *afu kassor
ska *tylelse* meddela banken alt **ss* p*rsnn*r *kn tackna firrnan var [ör srg
* Fartytält för uthyrning
Fcreningerr köpte in *tt stort tält f*r fva ar sedan. äetta finns {ör m*dlemmarrra att
hyr* tiltr en sumn"l& p* 3ö* kr"

Vårfe*t
"
$tyrelsen tir;k i vBpdrag att förs*k*

*reina viårfesl da rn*{ei ansag detrne snrfi *tt nra
tillf*ille att tråffa* *ch a{t Qenl*ns;}ftlt fixa olika prnktlska sak*r i *rnr*rdet.
$17 Möt*ts arrslutande
Knrim tarkar för vinat intres*e *eh avslt"ltar nrntet

Vid prctoholl*t:

Mats Hiulstrsrr

Protokollet justeras:

ff-*r*'*:
Anstte I'ioaek

Rng*r Lxr**n

I-IYNAS f AT$l GH E?SÅGÅft sF*Rät{llt$
Prctok*ll från årsnrötet den 10 nprit ä*'14

Silaga 1
ilärvcro ista/rö*tlä
I

ng d

llledleme*amn

Linda Lindberg
lnger Ahlqvi*t
Fantus Holda
Lars Wahlman
Karirn Scudiaf
Hva Lindblad
Markus Karlsscn
Jonas Rahm
Roger Larsen
$amuel Hag*jö
Anette Noack
Mat* l{julström
Johan tarss$n
Muriel Bjureberg
Jens Tonnert
Maivsr Arlderssnn
Nils $ahlström
Lillemor Axelsscn

Ådr*s.s

Tegrnan* cllg 5
hl*rrtullsgntan 1$
trtJ.Ringväver':

årutal rri*ter

?3

Nynåspian 4
N.Ringvåg*n S
Vi!.xl*usgat*{\ 1*
Kar.l*br:rg*galan 22
N.ftinEvåg*n ä1
l{errgårdsgri|n* 8
Knrl*borg*gaåan 4
f-{*rrgiård*gr;incJ #
Gavlegrånd 7

Knrlsbcrg*gatan'14

"1S
ä$
Herrgårelsgir**nd I
N Ringvagen 5
f*'l ftångvågan 5

KarishCIrgsgntan
N ftlngvågen

T*talt antal medlsrnsröster

1$

'l
'1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
'1

1

GRANSKNI NGSBERÄTTELSE

Undertecknad har i egenskap av revisor i Nynäs Fastighetsägarförening granskat föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2OL3. Jag
harvid denna granskningfunnit att räkenskaperna är iordningoch att redovisningen skett i
enlighet med god redovisningssed.

Mot bakgrund härav tillstyrks

o
o
o

Att balansräkningen och resultaträkningen fastställs
Att föreningens resultat behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen
Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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