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Protokoll fört vid årsmöte 2016-03-12  kl. 10.00 – 11.30 
 

Plats: Täby - Föreningsgården, Stora salen 

Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1). Antalet röstberättigade var 

47 personer.   

 

§1 Årsmötet öppnas 

Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

  

§2 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen (bilaga 2) godkändes.   

 

§3 Val av ordförande för årsmötet 

Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte 

mötet.   

 

§4 Val av protokollförare och justeringsmän 

Irene Klee valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll 

tillika rösträknare valdes Camilla Sjöstedt tomt 13 och Solweig Johansson tomt 129.                        

  

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

 

Beslutades: Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben 

och med utskick. 

Beslutades:  Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd. 

  

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Malin Ögren, tomt nr 73, framförde stor kritik mot övergång till nytt eldebiteringssystem och 

styrelsens handläggning av ärendet. Styrelsen bemötte kritiken och informerade vidare 

om att tidigare årsmöte uttalat sig för systembyte, och att alla som på grund av det tidigare 

systemet har en fordran på föreningen, kommer att erhålla avräkning successivt under 2016. 

 

Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och beslutades att lägga den till 

handlingarna.   

 

§7 Revisorernas berättelse 

Yngve Kjellin föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar 

och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 

 

Beslutades:  Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  
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§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott   

 

Beslutades:  Underskottet för 2015, kr 30 772:-, balanseras i ny räkning.  
 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen 

 

Beslutades:    Fastställa resultaträkningen för 2015 utvisande ett underskott på  

30 772:- samt balansräkningen per 2015-12-31 med en omslutning 

på 315 096:- (Bilaga 5) 

  

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Beslutades:  Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.  Malin 

Ögren, tomt 73 önskade att det noterades till protokollet att hon 

reserverade sig mot en ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§11 Behandling av inlämnade motioner 

Inga motioner har inkommit. 

  

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, 

och suppleanter samt övriga förtroendevalda 

 

Styrelsen föreslog att sänka arvodet då styrelsen tagit över avräkningsansvaret för el i 

samband med att det nya eldebiteringssystemet har körts igång. 

 

Beslutades:  Att sänka arvodena för 2016 till 60.000:- exklusive sociala 

avgifter. 

 

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa 

senast ska vara betalda 

 

Beslutades:  Extra uttaxering avseende 2016 om 700:- att inbetalas senast 30 

april 2015.  Anledningen till höjningen är att Täby kommun 

aviserat om höjning av arrendekostnaden eftersom Skatteverket 

höjt taxeringsvärdet av marken. 

 

Vidare beslutades: Att årsavgift för 2017 blir 3.200 :- att betalas sista januari 2017 

med reservation för en extra utdebitering vid årsmötet 2017.  
 

 



 3 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 

Beslutades:   Att styrelsen ska bestå av följande personer: 

 

Styrelseledamöter   Tomt   Vald till 

Irene Klee, ordförande          138   2018 (omval) 

Christian Malmgren, ledamot    90   2018 (nyval)   

Margareta Winell,  ledamot 34  2018 (omval)  

Margareta Weinesjö, kassör  65   2017  

Johan Blix, ledamot   117   2017  

Ulrika Mannerblad, ledamot 116  2017  

 

Styrelsesuppleanter   Tomt   Vald till 

Margareta Wallin   9   2017    (omval) 

Lena Cronvall-Morén  119  2017    (nyval) 

Åsa Karlsson   52  2017    (nyval)

   

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning 

 

Beslutades:   Att välja följande personer: 

 

Revisorer    Tomt   Vald till 

Yngve Kjellin   36   2017   (omval)   

Gösta Ottestam   8   2017   (omval)   

 

Revisorsuppleanter   Tomt   Vald till 

Margareta Levin   33   2017(nyval)   

Cecilia Falkerheim  4  2017 (nyval) 

 

Valberedning   Tomt   Vald till 

Birgitta Ersson   36   2017 (omval)   

Inga-Britt Olsson, sammankallande 125   2017 (omval)   
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§ 16. Årsmötet avslutas 

 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sekreteraren överlämnade blommor 

med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam. Lars Ögren som i 13 år varit en utmärkt 

elavräkningsansvarig och Eva Rask som bidragit till att området nu har två fina duschar 

avtackades.     

 

Vid protokollet: Ordförande på mötet: 

  

  

…………………………………………… …………………………………………. 

  

Irene Klee Gösta Ottestam  

 

 

Justerare: 

 

 

 …………………………………….  ……………………………………    

Camilla Sjöstedt    Solweig Johansson

  


