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Protokoll fdrt vid årsstämma i Ytterby B samfiillighetsfiirening,
tisdagen llenZ9 september 2015 kI 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stiimman var 13 röstberättigade medlemmar representerade, varav 13 närvarande.

1. Fråga om mötets behöriga ut§sande
Ordftiranden Ulf Forsberg öppnade mötet och hiilsade deltagarna våilkomna.
Stiimman beslutades vara behörigen utlyst.

2. Pastställande av dagordning
Dagordningen faststiilldes. Bil. l.

3. VaI av ordfiirande frr stiimman
Beslutades attväljaNils-Gunnar Runhem till ordfrrande frr stiimman.

4. Val av sekreterare ftir stiimman
Beslutades att v?ilja Björn Rilegård till sekreterare fiir stiimman.

5. Val av 2 justeringsmiln
Beslutades attväljaMaritha Tiselius och Klas Gunnarson att jåimte ordftiranden
justera protokollet.

6. Godk?tumande av röstläingd
Beslutades att godk?inna röstlåingden . Bil. 2
Konstaterades av Tomas Telander att FYB bör vara representerat på fusmötet.

7. Verksamhetsberiittelse ftir verksarnhetsåret 2014/2015 fiiredrogs av Ulf Forsberg.
Bil.3
- Kommentar till Svensk Infrastnrktur hyra av uppläggsplats ftir materiel. Nu

uppsagt av SI och YBS fiir hyra. tom rcvl20l5
- Avtal med Resarö Vägfiirening om upplägg av vintersand. Avser att erbjuda l-års

avtal med löpande ftirlåingning. Förhandlig om hyra sker.
Viss störning från verksamheten meddelades ffin intilliggande grarumr. Önskas
info om avtal sluts. Denna synpunkt förs vidare till Resarö Vägfiirening.

Resultat- och balansrEikning frredrogs av Tomas Telander. Bil. 3.
- Synpunkt från Klas Gunnarson. På Sl0 två döda trEid måste tas ned. Risk fiir att de

fitsax. Klas märker upp.
- Föreslås att årets resultat balanseras i ny rtikning.

8. Revisionsberåittelse
Revisionsberättelsen ftiredrogs av Erik Öman och godkåindes av stiinnman. Bil 4.

9. Fråga om ansvarsfrihet frr s§nelsen
Stiimman beslutade enhälligt att bevilja s§nelsen ansvarsfrihet frr det gangna
verksamhetsåret



10. Styrelse-och revisorsarvoden \-
Beslutades att styrelse och revisorer tillsammans med respektive skall bjudas på en
god middag på en trevlig restaurang, som ersättning for uppdragen i ftireningen. Inget
annat arvode utgår.

1 1. Förslag till budget ftir verksamhetsområdet201512016
Styrelsens forslag till budget for nästkommande verksamhetsår ftiredrogs av Tomas
Telander. Stämman beslutade att godkänna denna. Bil 5.

12. Yal av styrelse
a. Val av 2 styrelseledamöter ftir en tid av två år

Beslutades att välja Björn Rilegård och Hardy Lagerberg som styrelseledamöter.
b. Val av 2 styrelsesuppleant fiir en tid av 1 år

Beslutades att välja Sara Åkerhjelm och Nils-Gunnar Runhem som suppleanter.
c. Val av ordftirande ftir en tid av 1 år

Beslutades att välja Ulf Forsberg som ordftirande

13. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant flor en tid av 1 år
Beslutades att välja Erik Öhman och Thomas Lindblom som revisiorer, samt Per
Fellenius som revisorssuppleant.

14.Yal av valberedning
Beslutades att välja Arne Andersson och Johan Lund som välberedning.

15. Motioner
Inga motioner inkomna.

16. Övriga trågor
- Torr tall vid brandstationen önskas tas bort av granne. Märks upp.

Föreslår att ses över vilka träd som ev skulle tas ned vid brandstationen.
- Klas Gunnarson ställer fråga om vad som händer med utarrenderad mark vid

Björkviken.
Vad gör Ytterbyudds båtklubb? Marken hålls inte efter. Ingen
båtbryggverksamhet. Varftir ska YBS och FYB bekosta röjning?
Klas anser att marken kan användas bättre fiir YBS och FYBs medlemmar.

Styrelsen tittar under året på arrendeavtalet och ser hur arrendet sköts.

- Maritha Tiselius avtackades ftir sitt arbete i styrelse i manga år!
- Bo Östenius avtackades i sin frånvaro.

17. Protokollet justeras senast 5 oktober. Efter justering kommer protokollet med bilagor
att f,rnnas till giingli gt på hemsidan rvr,l,rv . yb sre s aro. se

Justeras:

//t \t* ,lto,;,/h Trae/,c--
Maritha Tiselius
marithati se I i us @yah oo. s e-

Nils-Gunnar Runhem
N i I s - gunna r(d,runhem. ss

Klas Gunnarson
t
Klas. gson(g) gmai l. com
Barrskogsvägen23
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Förutag ttll dagordning:
l F ga sm rmöts§ behöriga urlysande
ä. Fa*tåttande av dagrrdning
3, tralav ordffimnde BrsHmman
4. Vcl av sekretcrarc ffir stämrnan
5" Yalau ä iusteringsr*än
6. Gedkåinnende rY röarlångd
?. Uerksamhegfoe1qrteke ,ämt fl.{länt-sch Re*ulatrtiknin6 ffir t*rleqarnhef§året

2014/tst5
8. Rerririonsberiittcke
9. Fråga rlm an*varufiihet fö'r *ty-r*l*en
t 0. §tyrel*e -*ch revi-tttrs*rvoden
11, Föffilag fill budget f&r v+r&*amhet*0{nråd€t 201s/20r6
1I.t/alav *tyrels*

å. llal av X. rryrekeledamöter fÖr sn tid av wå år
h. tial au E styrsl*erupphant för en rid au I år
å Valav ordförandt ftirtn tid av I än

13. Val arr X revisorcrsflr I rcri*orsuppleant fsren rid av I år
14. tlal av vrlheredning
15.ldotioner
1& Övri6a frfigur
17. Stlimmooudffirunde mcddelar tid oe h plaki ftir pmtoltolliusterinp Efter

jusmring knrnmer pr*tokollet med bitagnr äft ftnnäs tll§angligt 5nt hernsidan

wwrx.f,&xrixmc*#,

Ärrredovlcningrn ksmmer rtt finrms utlagd p§ hemsidan Hs:ff§ j§seå

två vcqkor innan åmtärnman, Den kan ocleå *rhållas 5r T*mas Telardtr tek 0S'

541370 31 tEh UIIForskrg tel' 070'51CI S4 54.

Srymls r! häl*aralla Yårmt välkomna!
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Röstlängd
Ytterby B Samfiillighet stämma 2AI5

4: 30
4z 70
4: 80
4:190
4z 258
4z 276
4z 297
4z 346
4z 293

UIf Forsberg
Tomas Lindblom
Sverker Nordlund
RoIf Johansson
Klas Gunnarsson
Tomas Telander
Sara Åkerhjelm
Bo Tiselius
Isterbergets Tomtägarfiir .

Hardy Lagerberg

närv
närv
narv
närv.
narv
närv
närv.
närv
närv
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Yterby II SemEltlghet*för*nlng

Ynrk.*iamhetsbrråttrrlsr liir vrrksamhrt'*året 7l $I4-tl7-OI ----äO15-0{i-3$

*1.rekrr#rtteruy s smff t[Shetr#tre*tng
Styn:lstn liir Yurrtry ft SutrrGillighet-qfiirurrin4g har untlrr'.lrct h.qft liitianrk.
sarnmansåttning:
[Il F Frrrsbcrg-rrd fhrande
livr rkr*r Nsrdlunil"vir:c *nlfrira nrJr:

lli{i rn R i t"egård -s+kretrra ru:

Tottt* s Tel* ndc r- kas;rrir
il;l ritha Tisslius-k:da rnnt
l{ a rrly La6*rherlg-xuppleant
l{ il**Gu nnsr Ru n hr:m-suppl*ant

Unde r,lret h;l'7 pnrtrrk*llftrrrl;l nuitcn hållitr;.
Fiinrg$r:ndt* årsmfrtr hfills dr'n ?tI *rptemhcr ä$ [,t,

Flhrr på Fe**re
Styrtrlsen har u*dr:r §re{ xft11y1 v*rlr.rt frrr" ait r:n [ihenrt hyggnad skall kunrur ske, s*
snahht sorn rnöjligt på H"exarn l#lnfim svt:rmh hifriwtrulqtur ÅBs färsl.rrg:

1. F* hffirrrn tu rt*dh"nrmillrlit i TSS p,l .Ilnsmfrfet 3fl 14 ttrg stfrelsa* fiir yll§
kontakt mul ftVF f?}r;lrt efi" *.k. *r"h.rkuvr;rl irkullr uppr$ttar rnell*n Sl rch RVF *å
linitfi. snm mCIili$"

:1. Htt :ik" schaktrvt;rl nrs'llan RUI; rrh $tr skrry.*r p{ drn fil?-l nnucmhrr äUt4,
:t. titt s.k. nurfurvt;ll rrpprättadrs mr:[an YH5 och lil tl*n lty'el ianurlri itOIS- t ,rUl

vilsr:ntligt hinvls*s hrir tlll schakurvtalrt rryan. M;lrka$tak* hnr" en kiEr*ruJr:
giltighturtirJ irv 5 ;1r.

'1, [*rr-'tr:iful;rre ffir Y§S har gen*nr mritr:n/t<nnkkter mrl:d f{VF/$ly'Hrnrmurrr:rr
Itrpirntfu: *ktrvr tn:rkat fi:r ati lihr:.ruthyg5pndqn p,{ He*;rro *kalt ggnrrmlmrxr *1
*n*lrht snm möjligt

Årbetr ffid Ey{dcffircr*}ry*nr Fl*npupp
Enllgr lr*sltlt på År:eetamRxn slen ä$ s*pt*mhr:r äfi14:r:1 futn YtlS Lsnrnet ar,httr:t i
llygd*r fÖrcn i trgt' trs Pla n6nr pp *år rltl hl li plirn{:r 1iry t{psarr i fl isl<ut rrr.r,s.

Åmemdc*vtnl
tlndur;trc.t her på prru, nurrlr uppLltits utl HVF tiir fagring lru vintcr $anrl invir.l g;lrnla
hram*lstatifin$fi, lmp hlapprm*l har lnkrnnrrtit -s.{ :ssrr*fsq,H dr/:i{,:r;r1 Lrrkn4 stt frrrratl.itg
irm?nd{riltrra} nrrd BVF fiir lagring;, ay rrin(*r *lnrJ ps *mtr§-r§(,t.

lrurm $"tinmå tunt{dr har r;uks$ m*t'k rrptrrkätits tlll §rrrnsk }nfrarrruknrr fiir Eagrinpl;rv
Iibt'rk;rb*l rnnr undr;r tihcnrth.yggwthrn pS l{r"**rii. Årrtrlet Jr gttlh.igf rx:h $ilrrr intill
tftlF,04,:11]-

Itamrncrkfln mcd *ndra imtrgffirEilrrxationer på Rr.xrs
fltiFra$tEtanter fTir styrtl.§{n har nrkx;l h;ilt rnr:åtrR med lte*srii l;lsk*ys66fiimmim11ot:]r
Yttrr*y 11 Fastighrts;i6g*rfiiruning ffrr att diskutr:r* ll{f rneil$itnrrna intnr,-.i.sgn, d



I;&rr1ag tltl rex*It*trllspcl t*on

'"-;§rynitrErns rcsutt^ilt framgårav hifc11;rdr: n,srrltåt^ rch hetl;tnsråkrrirrg. Styrtlx*1 föruxlirr
att srets ilvrr.k<*.t/lrntlerskq*t i §:') kr -1Ffr4. I sl I O kr 9o{l} §åmt I F§: t4 kr too
iivcrfiires i ny r-Jkninp

rir delr 3O f unr ;lOlI

iivr: rkr r lSr:rrtlu rnl
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§amfälligheten Ytterhy B

Årsredovi*ning FS:14

Hezultaträlrnlng

lntäkter
Avgift fi skeyård*fdneni nge n

Köätnåder

§umiug koetneder

Årets re*uftal

Balanrrätnlng

Tlilgångar
Bank
Sumrna tlllgångar

tskufder och eget lrapital
Balanserat öwrskott
Årets Reeuttst
§umrna §huld+r o+h egat trap.

201{#§15

20111,/:å015 20138_{tI4

201s{6-30 20tc-0s.30

r{m

_!qo
?oo

ril0100

1fi0100

0

100

0

100

0
100
l rrrl



\eaUneråknlng

TIllgångar
Bank
Postgirot
Summa tlllgångar

Shulder och eget kapftal
Balansarat överskott
Arets under*kotU åerskott
Summa §rulder och egmt kap.

S:9

äi]l,1J2S15

I 590
396

*014/20'x5

2öI3,11014

15 334
1 ?55

Samfälligheten Ytterby B

År*redoulsning

Reaultaträkning

lntåftter
Uthyrning av rnark rn m
Råntor

l(ostnadar
Yttarbystrand
Adm hoeJnader

§umma kostnader

Årets rasrdtrt

g g8E

1 289
g 761

1S 589

s s63
'r0 724

11 (80

-I 064

2r] I 5-$&-30

12? 316
21 086

r4 087

r 50a

?01.t-06"30

1 20 945
23 5I1

t4s 40å

144 il66
-1 0,64

1 44 466

141 964
? s02

143 rt02 1 44 468



§arnfälligheten Ytterby §

S:1CI

Ea*ultatråknlng

lnt**t*r
Ulhyming sv marlr
R*ntor

Kostnader
Adrn kostnader
Summa koetnad+r

Årets resultet

Balanaråhnlng

Tlllgångar
Bank
Fordringar
Sumrna tlllgårqgar

§kulder och egrt hafltal
Balansenat öv*rskott
Arets Ftssultat
Bumma §&ulder och eget kap-

2014/201 5

2t]14/2015

t5 460
115

r 5 3/:5

E 535

6 5g§

I 040

2[15"fi6.3r1

3,4 044
10000
44 CI44

35 00rt
g 040

-

44 844

20r3/2014

5 460
314

5 774

3 3CI1

3 3tI1

t 47$

2fi 14.0fi-}n

3li .}iljr"

35 *0,{

s2 531
2 473

:-{r us4
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Ravi*ion*baråilel** för Ytt*fty B armfällighrt*fömnlng

Vd grumknrng äv Yltarby B $arnfft$hekIörenings råkenskeper tsrtiden ?014-07-EI till
1015.06-30 har vl funnit de**.a i god ordnlrE, intaftter ocfr kostffider år *tyrkta i god
ordning. Bet kvarctåande värdet på banr o*h poetgiro har k+ntrdlerats och ud
åreredovimingen hw forenirqens vårdähandlingar uppuiarls.

Iulot förveltning ocfr ffrenrtgpna vcrheamhet i öur§l efiligi f+rda prolokoll finns *nlqt ost lcke
anledning titl anmårkning. Dårför fdre*lår vr *rsnö[et att benilja evgående styretse
an*usrsfriM fär den tid s,om re,Jisioncfi omfanar

Resard den ?fiI5-SB-28

Erilt 0hman
Fortroendevald revisor
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§arrfälligh*ten Ytterhy §

Eurlg€{ tr1ffI016

lnneätfoi*rril*f

Frffirtar
tfihyrnirqg av marfi

KEstnsder
Å*il E@nadar
KosH YtEfiyrtrand
Eumma kodmdarr

Årcc rulrdt*i

Kvmrsragrda rfiHEl

S:9

rrtr} 400

r0 000

§: 1$

35 0m

15 000

-!E

r5 {xm10 000

s fft0
B(m

3 otxl

--

3 000

12 0gl

47 000

re mo

-2IXt0

li[I 4{m


