ÅRSSTÄMMA 2020 i Skärgårdsstads Samfällighetsförening
PROTOKOLL
Datum:
Tid:
Plats:

27 augusti 2020
18:00
Runö Kursgård, Näsvägen 100, Åkersberga

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Johan Liderfors hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman
öppnad Kl 18.05. Styrelsen gjorde en kort presentation.

2. Val av ordförande på stämman
Styrelsens ordförande Johan Liderfors föreslog Uno Jakobsson (ordförande i REV, Riksförbundet för
enskilda vägar) till stämmoordförande.
Stämman valde Uno Jakobsson till stämmoordförande

3. Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Anders Craemer till sekreterare för stämman

4. Val av två justerare, tillika rösträknare
Stämman valde Bengt Eklund och Magnus Wickström till justeringsmän tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd
Debiteringslängden användes som underlag för röstlängden. Vide entrén registrerades 19
röstberättigade medlemmar. 44 medlemmar har i förväg lämnat in Fullmakt med Valformulär och
röstar därmed via utsedda ombud.
Stämman godkände röstlängden med 63 röstberättigande medlemmar
Stämmans ordförande poängterade att debiteringslängden ligger framme för beskådande

6. Stämmans behöriga utlysande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst
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7. Fastställande av dagordning
Stämman godkände dagordningen enligt förslaget i kallelsen

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
Stämmoordföranden frågade om någon hade frågor på den i kallelsen redovisade
verksamhetsberättelsen. Inga frågor ställdes och den lades till handlingarna.

9. Framläggande av årsredovisning
Stämmoordföranden frågade om någon hade frågor på den bifogade årsredovisningen. Inga frågor
ställdes.
Stämman godkände den i kallelsen bifogade årsredovisningen

10. Framläggande av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen är bifogad i kallelsen. Stämmoordföranden läste högt delar ur
revisionsberättelsen. ”Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret”
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

11. Fastställande av föreslagen årsredovisning och vinstdisposition
Stämman fastställde årsredovisningen och vinstdispositionen för 2019

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 1/1-30/3 2019
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden 1/1-30/3 2019

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 31/3-31/12 2019
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden 31/3-31/12 2019

14. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och externa förtroendeuppdrag
Önskemål som kom fram under stämman var att styrelsen till nästa stämma ska redovisa nedlagd tid
som ingår i det arvoderade uppdraget.
Föreslagna ersättningar (exklusive sociala omkostnader)
Ordförande, ledamot
Övriga ledamöter (per st)

12 000kr
7 500kr (4 st)
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Suppleanter (per st)
Föreningsrevisor
Områdesansvariga städdagar
Valberedning

7 500kr (3 st)
999kr
2 500kr (9 st)
2 000kr (3 st)

Stämman godkände styrelsens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2020

15. Motioner (M), proposition (P) och beslut
På grund av pandemin har delar av denna punkt redan blivit utförda och andra delar blivit något
förlegade. Stämman måste dock fatta besluten om hur motioner och propositioner som finns med i
kallelsen ska bifallas eller avslås.
Motion 1 Uppförande av vägspegel på Sundsmaravägen vid tennisbanorna (sid 28)
Stämman biföll motionen

Motion 2 Upphandling av vildsvinsfälla (sid 28-29)
Stämman avslog motionen

Motion 3 Betesdjur på Marsättra holme (sid 29-30)
Stämman biföll motionen

Motion 4 Restaurering av diken, vattenavrinning samt restaurering av belysningsstolpe (sid 30-31)
Stämman biföll motionen

Proposition 1 Förslag till förändringar i stadgarna §12 om att stämman skall hållas senast vid
utgången av april samt §13 att kallelsen kan vara elektronisk (sid 31)
Stämman biföll propositionen

Proposition 2 Demontering av befintligt farthinder (sid 32)
Stämman biföll propositionen

Proposition 3 Farthinder samt förstärkt belysning på Sundsmaravägen (sid 32)
Stämman biföll propositionen

Proposition 4 Skydd av föreningens anläggning (sid 32-33)
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Stämman biföll den något förlegade propositionen

Proposition 5 Omfördelning av kostnader (sid 33)
Stämman biföll propositionen

16. Underhållsplan
Stämman godkände redovisad underhålls- och förnyelseplan

17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget 2020, inkomst och utgiftstat
Stämman godkände den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen samt budgeten för 2020,
inkomst och utgiftsstat

18. Fastställande av framlagd debiteringslängd
Stämman fastställde den under hela stämman framlagda debiteringslängden, vilken ska gälla för
2020 års uttaxering. Andelsavgiften beslutades av stämman till 5100kr för 2020 och skall vara betald
senast 27 september 2020.

19. Val av styrelse , ordförande, suppleanter, revisorer och valberedning
Valberedningen presenterade sitt förslag
Ordinarie ledamöter
Johan Liderfors, ett år kvar av mandatperioden
Eva Gunnarsson
Stefan Holmström
Stefan Jonsson
Linda Österholm
Suppleanter
Anders Craemer
Per-Olof Palm
Paria Arfazade
Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter samt valde Johan Liderfors till ordförande
enligt valberedningens förslag
Extern revisor
Johan Bergström, Mårtensson Revisionsbyrå AB
Föreningsvald revisor
Kaj Ellertsson
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Revisorssuppleanter
Anne Hyllander Karlhede
Tönis Lunt
Stämman beslutade att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag
Valberedning
Magnus Wickström, sammankallande
Bengt Eklund
Lars Backman
Stämman beslutade att välja föreslagen valberedning
20. Övriga frågor
Icke permanenta gupp
Hög hastighet på Sundsmaravägen efter tennisbanorna ner mot badet. Där finns behov av
fartbegränsning. Önskemål om en motion till nästa årsmöte.
Antal städområden
Nytt städområde föreslås till område 9 Badet
Radhusen på Översättravägen föreslås vara ett eget område. Motion om detta kommer till nästa
årsstämma.

21. Meddelande om plats och tid där protokollet hålls tillgängligt
Protokollet anslås på hemsidan www.skargardsstad.se samt skickas ut med post senast 2 veckor efter
årsstämman

22. Stämmans avslutande
Stämmoordförande Uno Jakobsson förklarade stämman avslutad kl 19.35

Åkersberga 2020-08-27
Sekreterare: Anders Craemer

Mötets ordförande: Uno Jakobsson

Justerare: Bengt Eklund

Justerare: Magnus Wickström

Protokollet samt bifogad röstlängd/debiteringslängd arkiveras av styrelsen
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