Protokoll fört vid årsmöte 2020-06-14 kl. 16.00 – 17.15
Plats: Ullna, norra områdets samlingsplats
Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1 inklusive 12 fullmakter).
Antalet röstberättigade var 78 personer.
§1 Årsmötet öppnas
Styrelseordföranden Irene Klee hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Ordföranden betonade den annorlunda situationen i år då coronaviruset fördröjt årsmötet från
mars till juni och där ovanligt många medlemmar beslutat deltaga via fullmakt.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen (bilaga 2) godkändes.
§3 Val av ordförande för årsmötet
Johan Blix valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte
mötet.
§4 Val av protokollförare och justeringsmän
Lena Cronvall Morén valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll
tillika rösträknare valdes Ulrica Wennerholm tomt 47 och Anna Lundin tomt 126.
§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslutades:
Att kallelse skett i behörig ordning, senast 14 dagar innan mötet på anslagstavlor, på webben
och med utskick.
Beslutades:
Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3). Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen
till handlingarna.
§7 Revisorernas berättelse
Cecilia Falkerheim Bark föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisionsberättelsen
förelåg endast som ej undertecknad kopia beroende på Gösta Ottestams sjukdom och
bortgång. Protokollet kompletteras med originalet om möjligt.
Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
2019 års förvaltning.
Beslutades:
Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
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§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott
Beslutades:
Överskottet för 2019, kr 26 205, disponeras enligt följande:
Till reparationsfonden avsätts kr 14.800,-. Resterande överskott , kr 11 405, balanseras i ny
räkning.
§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen
Beslutades:
Fastställa resultaträkningen för 2019 utvisande ett överskott på kr 26 205.
samt balansräkningen per 2019-12-31 med en omslutning på kr 448 799. (Bilaga 5)
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades:
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
§11 Behandling av inlämnade motioner
Två motioner hade inkommit vilka hade sänts med post till föreningsmedlemmarna. (bilaga
6).
Motion nr 1 gällde automatiska bommar. Motionen föredrogs och kommenterades av
förslagsställaren Tony Westerberg. Styrelsen hade redan under vintern, innan motionen
inkom, tagit fram ett förslag till budget som inkluderade automatiska bommar. Det är
stämmans uppgift att rösta för eller emot föreslagen budget. En omröstning genomfördes
varvid beslutades att motionärens och styrelsens förslag om automatiska bommar skall
genomföras.
Motion nr 2 gällde grusgångarna i områdena, att de skall skötas gemensamt. Motionen
föredrogs och kommenterades av förslagsställaren Tony Westerberg. Grusgångarna är en
gemensam angelägenhet och ansvaret skall därför vara gemensamt. Ingen del är någons
enskilda ansvar. Ingen kontroll skall genomföras, ej heller skall bötesbelopp utdömas. Det är
upp till var och en att rensa grusgångarna från ogräs eventuellt i anslutning till städdagarna.
En omröstning genomfördes och motionen beslutades bifallen med stor majoritet.

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer,
och suppleanter samt övriga förtroendevalda
Beslutades:
Att avsätta 73 000 kr exklusive sociala avgifter till arvoden för alla berörda.

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa
senast ska vara betalda
Beslutades:
Att godkänna föreslagen budget 2020 i reviderad form (bilaga 7)
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Att årsavgiften för 2021 blir kr 3.200:-.
Beslutades:
Att årsavgiften ska betalas enligt vad styrelsen bestämmer dock senast den sista februari.
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades (bilaga 8)

Att styrelsen ska bestå av följande personer:

Styrelseledamöter
Irene Klee, ordförande
Lena Cronvall Morén, ledamot
Margareta Winell, ledamot
Margareta Weinesjö, kassör
Johan Blix, ledamot
Ingvar Karlsson,ledamot

Tomt
138
119
34
65
117
20

Vald till
2022 (omval)
2022 (omval)
2022 (omval)
2021
2021
2021

Styrelsesuppleanter
Margareta Wallin
Åsa Karlsson
Marianne Bauer

Tomt
9
52
97

Vald till
2021 (omval)
2021 (nyval)
2021 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning
Beslutades:

Att välja följande personer:

Revisorer
Mona-Lisa Lefverth
Christian Josefsson

Tomt
1
146

Vald till
2021 (nyval)
2021 (nyval)

Revisorsuppleanter
Helén Hurtig
Cecilia Falkerheim Bark

Tomt
142
4

Vald till
2021 (omval)
2020 (nyval))

Valberedning
Birgitta Ersson Kjellin
Inga-Britt Olsson
Eva Rask
Christine Nordström
Ulla Sandberg

Tomt
36
125
134
41
102/103

Vald till
2021 (omval)
2021 (omval)
2021(nyval)
2021 (nyval)
2021 (nyval)

Valberedningen utser inom sig sammankallande.
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§ 16. Övriga frågor
Förslag till ändring av paragraferna 3,4,5 och 6 i stadgarna var utskickade inför årsmötet.
Beslutades:
Att ändra de nämnda paragraferna i enlighet med utskicket. Beslutet skedde med fullgod
majoritet.
§17. Årsmötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

Ordförande på mötet:

……………………………………………

………………………………………….

Lena Cronvall Morén

Johan Blix

Justerare:
…………………………………….
Ulrica Wennerholm

……………………………………
Anna Lundin

4

