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1. Stämmans  öppnande.  

Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen och förklarade 
föreningsstämman öppnad. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman.   

Röstlängden fastställdes till 15 närvarande fastighetsägare.   

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

Stämman godkände att kallelsen utlysts enligt stadgarna. 

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.  

Stämman valde som ordförande  Johan Kronberg och sekreterare Mikael 
Andersson att leda föreningsstämman. 
 

5. Val av två justerare/rösträknare. 

Till justerare valdes Henrik Petersson och Bertil Bengtsson. 
 

6. Fastställande av dagordning.  

Dagordningen godkändes av  stämman. 

7. Styrelsens berättelser.  

Styrelsen har haft 3 möten. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. 
Resultat- och balansräkning med tillhörande kommentarer för 
verksamhetsåret 2018 föredrogs av kassören .  

Stämman godkände enhälligt Styrelsens verksamhetsberättelse samt 
resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018.  
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8. Revisorernas berättelse.   

Stämman har tagit del av Revisorernas berättelse och antog denna. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen.  

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

10.  Beslut om fastställande av Resultat- & Balansräkning. 

Stämman godkände och fastställde Resultat- & balansräkning för 2018. 

11. Beslut om resultatdisposition.  

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition med 
omföring i ny balansräkning.  

12. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.  

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
Stadgarna är ändrade och godkända. Vi skall lägga ut stadgarna på 
hemsidan. 
  

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna.  

13§ p1 Styrelsens förslag är att ordinarie styrelseledamöter inte 
erhåller arvode för utfört arbete. De tre ordinarie 
ledamöterna har ett drift- och testansvar. På grund av detta 
testansvar med eventuella driftstörningar betalar inte 
ordinarie ledamöter någon avgift till samfälligheten. 
Utebliven årsavgift enligt ovan förslag uppgår till totalt  
20340 kr.  

Stämman beslöt att bordlägga styrelsens förslag.  
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Stämman beslöt att arvodet för de 3 Styrelseledamöterna att 
vara 24.000 kr inkl. sociala avgifter att fritt fördela inom 
styrelsen. 

13§ p2 Revisorsarvodet fastställdes på årsmötet 2019 till 1000 kr till 
vardera ordinarie revisor. 

 

14. Styrelsens förslag till budget och utdebitering.  

Styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2020 uppgår till 565 
kr/månad och fastighet vilken erläggs via Autogiro alternativt hela 
årsbeloppet i förskott senast den 1 januari 2020. 

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag. 

 

15. Val av styrelse  

       Omval Jan Åkewall, kassör, 2 år. I enlighet med valberedningens förslag. 
  

16. Val av styrelsesuppleanter  

Nyval Per Kronvall,  suppleant, 2 år. I enlighet med valberedningens 
förslag. 
 

17.  Val av revisorer  

Omval Lennart Andersson 1 år. I enlighet med valberedningens förslag. 
 

18.  Val av revisorssuppleant 
 

Nyval Bertil Bengtsson 1 år. I enlighet med valberedningens förslag. 
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