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Protokoll från årsmöte vid ordinarie årsstämma
för Slottsskogens Samfällighetsförening
2016-03-20 klockan 10.00
Bygdegården, Skokloster

1. Stämmans öppnande:
Ordförande Vincenc Vosinek hälsade medlemmarna välkomna och öppnade
årsstämman.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden:
Närvarande röstberättigade medlemmar var 23, se separat närvaroförteckning bilaga
1.
3. Val av ordförande för stämman:
Staffan Dackman valdes till stämmans ordförande.
4. Val av sekreterare för stämman:
Tove Landén valdes till stämmans protokollskrivare.
5. Val av justerare tillika rösträknare:
Per Bylund och Torsten Hellsberg valdes som stämmans justeringsmän och
rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett:
Stämman beslutade att kallelsen har skett på korrekt sätt.
7. Godkännande av dagordningen:
Stämman godkände den utlämnade dagordningen.
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8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:
Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen sida för sida och lämnade utrymme
för frågor.
Önskemål om tydligare redovisning av intäkter för avverkning av skogen så att
medlemmarna lättare kan se vad avverkningen ger framfördes. Även önskemål om
att fler grannar på gatorna som berörs av avverkning ska få tycka till om
avverkningen innan det spikas framfördes.
9. Föredragning av revisorernas berättelse:
Ulrika Agbrink läste upp årets revisionsberättelse, vilken enhälligt godkändes av
stämman.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning:
Balans- och resultaträkningen gicks igenom grundligt.
Stämman fastställde styrelsens förslag till balans- och resultaträkning.
Stämman fastställde styrelsens årsredovisning för 2015.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust:
Stämman beslutade att årets vinst fördelas mellan yttre reparationsfond och ny
räkning enligt revisorernas förslag.
13. Fråga om arvoden för 2016:
Styrelsens arvode bestämdes att kvarstå från förra året med den generella höjning
som godkänts vid tidigare årsmöte. Revisorernas arvoden bestämdes att kvarstå till
8 000:- att fördelas mellan revisorerna.
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14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, samt debiteringslängd 2012, 2013,
2014 och 2016:
Styrelsen framlade förslag till utgifts- och inkomststat. Stämman beslutade att
godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
Debiteringslängd för perioden 2012-01-01 – 2012-12-31 framlades. Stämman
beslutade att godkänna den framlagda debiteringslängden för perioden 2012-01-01 –
2012-12-31: 643 andelar, årsavgift 1200:-/andel med förfallodatum 2016-04-30.
Debiteringslängd för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 framlades. Stämman
beslutade att godkänna den framlagda debiteringslängden för perioden 2013-01-01 –
2013-12-31: 643 andelar, årsavgift 1200:-/andel med förfallodatum 2016-04-30.
Debiteringslängd för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 framlades. Stämman
beslutade att godkänna den framlagda debiteringslängden för perioden 2014-01-01 –
2014-12-31: 645 andelar, årsavgift 1200:-/andel med förfallodatum 2016-04-30.
Debiteringslängd för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 framlades. Stämman
beslutade att godkänna den framlagda debiteringslängden för perioden 2016-01-01 –
2016-12-31: 648 andelar, årsavgiften står kvar på 1200:-/andel med förfallodatum
2016-04-30.
Beslutade förfallodagar framgår av debiteringslängden, bilaga 2.
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15. Val av styrelse och styrelseordförande:
Nyval av fyra styrelseledamöter på 2 år samt av tre suppleanter på 1 år.
Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag:
Ledamöter: Elisabeth Ljung, Staffan Dackman, Tove Landén, Jonas Asplund.
Suppleanter: Eva Jakobsen, Gunilla Woxberg och Varga Åskvigg.
Stämman godkände valberedningens förslag genom acklamation.
Styrelsens sammansättning för 2016:
Ordförande, nyval 2 år
Sekreterare, nyaval 2 år
Styrelseledamot, kvarstående 1 år
Kassör, nyval 2 år
Styrelseledamot, nyval 2 år
Styrelsesuppleanter, 1 år

Elisabeth Ljung
Tove Landén
Arne Sandin
Staffan Dackman
Jonas Asplund
Gunilla Woxberg, omval
Eva Jakobsen, nyval
Varga Åskvigg, nyval

16. Val av 2 revisorer, varav en sammankallande, samt en suppleant:
Valberedningens förslag var omval av sittande revisorer och revisorssuppleant:
Val av 2 st revisorer, 1 år
(sammankallande)

Lena Wrigmar, omval
Ulrika Agbrink, omval

Val av 1 st revisorssuppleant, 1 år

Olle Eklund, omval

Stämman godkände valberedningens förslag genom acklamation.
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17. Val av valberedning:
Till valberedning valdes Leif Lindqvist (sammankallande). Styrelsen får i uppdrag att
hitta ytterligare en medlem till valberedningen.
18. Behandling av inkommen motion:
En motion är inlämnad av Kurt Andersson angående återställning av gångväg mellan
Piparens väg och Jättens väg. Styrelsen anser motionen besvarad då åtgärder för
detta finns i den planerade verksamheten för 2016.
19. Övriga frågor:
Fråga gällande mailadresser till samtliga medlemmar för utskick osv, styrelsen börjar
omgående arbetet med att samla in och sammanställa detta i ett medlemsregister.
Frågan tas upp om styrelsen pratat ihop sig angående att bastun och senare även
poolen eventuellt används av de ensamkommande flyktingbarnen. Dessa faciliteter
är till för samfällighetens medlemmar och utomstående har inte rätt att nyttja dessa
om de inte kommer tillsammans med våra medlemmar. Styrelsen får i uppdrag att
tydligt informera de som driver förläggningen om vad som gäller för våra faciliteter,
och att de får förmedla detta till samtliga boende.
Meddelas att städdag är planerad till söndagen den 15 maj 2016. Samling kl. 10.00
vid centrumanläggningen, alla är välkomna!
20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt:
Beslutades att stämmoprotokollet skall anslås på hemsidan samt på anslagstavlan i
Idealbyn och Gropen senast 25 april 2016. Protokoll finns även tillgängligt hos Tove
Landén.
21. Avslutning:
Avgående ordförande Vincenc Vosinec tackar för sina 12 år som ordförande.
Stämmans ordförande tackade de närvarande och avslutade årsstämman.
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