
Föteningen Stora Skuggan

Protokol fiån Föreningen Stora Skuggans (FSS) extrast?imma
lisdagen 18 )ult 2017 lrt. 18:00 lxlkal lrol,t"kultufccnuum, Åncmisgarin 19, S«rclåolm

1, Mötets öppnande.
Hclen^ Söreflscn iippnar mötcr och \'älkomnar alla som kommir denna sommar dag. Ik)n
rälkomnar särskih l-ennart l,öppel f1xfl }.öreningen Srorshckholms Koloniträdgardar som
ombeds att agcra otlförandc liir dagcns mi;to.

2. Val av stämmoordförarde
Lcnnart Piippcl väljs till miitcts oldQ;randc

3. Val av pio(okollfdtare
fulia Holmnk väljs till mörets sckmtcråre

4. Val av jusrerar tillika rösträknåre
ELrza I']eitoflen välis till jus.eraic och !östräknere Iid dagcns mörc

5. Godkåanande av dagordning(Bilåge 1)

l)agordningen godlänns

6. Ftåga orn st2immän blivir sradgeenligt udysr
Ifötet konstatcrat att stämman blirit sradgeenligt urh.sr.

7. Fesiställande av rö6däryd (Bilega 2)
Rösdängdcn gas igcnom och det fastställs arr 7 ritstbcdrtigade medlemmar är nlin'arandc lid
eJitrastämmxn

8. Fytlna&vel av styrelsen
V dagens mötc skall §llnadsval av vicc ordförmdc, kasstjr, en otdinaric lcdamot och cn
supplcanr gi;räs rill sllrclscn.
\falbcredningcns lcdamot l.licls Rffmusscn hadc fi;rhindcr atr nän'ara pa möt6, mcn hadc
Iämoar dr skrifdigr föislag tjll valen på dcr extrå ätsmötcr.
trötslåg är at. l,.nå ]iordström väl)s genonl I llnadsval till vicc ordförandc på crt är. Nlötet mtlr
fiirslagct.

- Fölslag är aft C€lesre Perez 1'älis genom fillnadsr.al titl tassör på tr'å år, det noteras atr Celeste
inre är nÄn'arafldc 1id mötct, men har acceptemr art ta pa sig uppgrftcn. §.Iötet antat fölslegcr
Iiitslag är att lfaric [-indqvisr väl1s gcnom lllaadsval till ordrnarie ledainor pri ctt:ir. irliiier aflrår
förslaget_
lörslag är art i\Iin Sjösrtöm r,äl§ genom frlhadsval till suppleant pa nå er, dct noteras att [Iia
rflte är nän'ärande i'id mötet, mcn har eccoprcrat att ta pa sig uppgiftcn. \fi;ret äntar förslagct.

9. Vel av revisor och revisotssuppleant
Förslåg ät att \Iai Sandin r.äljs genom i,llnads\.al till ordinaic rc.visor pa tvä ar, der noteras att
Mai intc nän'årar lid miircr, mco har accepterat att ta pa sig uppgiftcn som firreningens rerisor
und€r nä är. trIötcr aotår förslagcr
Cåroliflc Östberg ryllnndsval som rcrisotssupplcant la t\'ä år, dct notmas att (lårolinc inre
nän'ffrr sid nöteL :nen har acceprerat ar ta p:l sig uppl-'ifrcn son,l föreningeos revisorssupplcant
fi;r tvi 7ir. Iliitct antar förslagcr
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10. Be6lut om ersättning till av stämflen utsedda styrelseledamöter, r€visoret och
suPpleanter
Försir* är an rzric hdamor i rn reLcn ftale r.,nLnalc ,,ctr ,uppteanrl an.dera. merJ 9991rr _ cnmrddaA §]d ,r(rs j1ur. I örc ngcn bi;r deklareer ,,ch r dckhrrrii,nen ange an man ar cn rtlrcll

:lTl:T,ll1,::::lryl ,K.,r,,nirridH:rftr§f(;crungen kan hjdpa trx riJr".*"r.""g*. r,,n,upp om 1.r kanrkc trkdskr h3r dcklan.r r förcningen frn i :r. Itck,rnrmcnden-n är arr man sa«erupp totaisumman av an-oden som cn klurnpsumira i bokslutct.
\vcn ror«r nch rer is, rrs s uppic:rnr fiireslas crh la samma an.orlc och bju<Js ävor rlc pa en
middag.
Nlöter antar f<itslaget arr lcdamörer och supplcanter i stvrelsen och rerisor och re\,isorssuppleant
erhållor et aflodc pi g99k.t/ar + cn middai vid arcts siur.

11. lpforoadon/frägcstund aog. Föreningrn Stora Skuggans regelverk och aytållr(t l.lkEgasrc a!Låler är det som ftitcningcn hat med Kungl. Diutgärdsföfl,altningen. t)cr
nuvamndc altalet löper rill 2020.
|ijrsl^g är arr stlrclsen anger ctr sä$k t datum för cn sr.n av alra kokrmlottc|r.id en Yrss ud paarct. Gäma srax iflnan nidsomrnar_ Otdningsrc,glcflu bi,r fästsrälhs via .r"-ai" nrn ,.yr.f".ohär ändrat i ordniflgsreglcmr under det gäflg.la äret.

l.^Tl,::: ::!"1,,* h fts. pöppct mc.nar an dct inte 6nns nagor i odlarartalcn som medgermeuodlrns. lJetu krn isrrlrr \ ån .:rr \ärr åri kingga kön till föieoingen. luafl kan tiuAra att crmedlem har en kompis som hjälper deonc årt bruä sin lon, det skalir,r- 
"ii.ifiÅfUg,arrangemang. Dct är medlemmcn som har an.r arcr och som kan bh uppsagd. Ssrelseo bördr.Lurc,z hur u sk:r'l tormulcrr h dlga rcgtcr orn hur rtcna sk:rU h"r,";:. 
-"- '',-

O. Mdtets ar,.slurande
Ordföranden avstutadc dct esrrå ärsmiircr_

l,rotokollförarc:

l.: J t v../v!,\

Julä Holrnrik

Lennaft Piippel
NIötesordförande

Illiza Peltoncn
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