VALFORMULÄR
Nedanstående medlem utövar härmed sin rätt att rösta vid årsstämman torsdagen den 25 mars
2021. OBS! Samtliga delägare måste skriva under valformuläret.
Vänligen notera att Skärgårdsstads Samfällighetsförening inte kan hållas ansvarig för
försening med inkommandet av Valformuläret, vilken ska vara styrelsen tillhanda
senast den 21 mars 2021.

Medlem

Personnummer

Mobilnummer

E-post

Fastighetsnummer

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

I händelse av att ovanstående textrutor inte räcker till går det bra att skriva in begärda uppgifter på ett separat papper.
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Röstning av beslutspunkter på dagordningen
Markera valda svarsalternativ nedan för hur fastighetsägaren vill rösta. I de fall det gäller ett
personval och man inte vill acceptera styrelsens eller valberedningens förslag ska man, utöver
markering i nejrutan, ange alternativt förslag i avsedd ruta.

2. Val av ordförande till stämman
Godkänner du styrelsens förslag att Johan Liderfors utses till ordförande?
Ja

Nej

Alternativt
förslag

Avstår att
rösta

3. Val av sekreterare till stämman
Godkänner du styrelsens förslag att Anders Craemer utses till sekreterare?
Ja

Nej

Alternativt
förslag

Avstår att
rösta

4. Val av två justerare tillika rösträknare
Godkänner du styrelsens förslag att Bengt Eklund och Magnus Wickström utses till justerare
tillika rösträknare?
Ja

Nej

Alternativt
förslag

Avstår att
rösta

5. Fastställande av röstlängd
Närvarande styrelsemedlemmar samt medlemmar som röstar via inskickat valformulär
kommer att ingå i röstlängden.
Godkänner du att styrelsens förslag till röstlängd fastställs?
Ja

Nej

Avstår att rösta
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6. Stämmans behöriga utlysande
Kallelse till stämma ska, enligt stadgarna, utsändas senast 3 veckor före sammanträdet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska förekomma på stämman, och lämnas uppgift om plats
där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Den tryckta kallelsen ska vara distribuerad till samtliga fastighetsägare senast den
4 mars 2021 samt annonseras på föreningens hemsida.
Godkänner du styrelsens förslag att ordinarie årsstämma har utlysts på korrekt sätt?
Ja

Nej

Avstår att rösta

7. Fastställande av dagordning
Godkänner du styrelsens förslag att dagordningen, inkl. anmälan av övriga frågor fastställs?
Ja

Nej

Avstår att rösta

11. Fastställande av föreslagen årsredovisning och vinstdisposition
Årsredovisningen samt Revisionsberättelsen och undertecknad Förvaltningsberättelse finns i
kallelsen till årsstämman.
Godkänner du styrelsens förslag att årsredovisningen och vinstdispositionen fastställs för
2020?
Ja

Nej

Avstår att rösta

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden
1/1 – 26/8 2020
Godkänner du att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden?
Ja

Nej

Avstår att rösta
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13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden
27/8 – 31/12 2020
Godkänner du att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden?
Ja

Nej

Avstår att rösta

14 Motioner, propositioner och beslut
Motion 1 – Motion om utbyggnad av boulebana och bygge av enklare grill/picknicbord.
Se motion samt förslag till stämmobeslut i kallelsen.
Godkänner du styrelsens förslag att bifalla motionen?
Ja

Nej

Avstår att rösta

Motion 2 – Skapa en till väg ut och in till västra Skärgårdsstad.
Se motion samt styrelsens motivering till stämmobeslut i kallelsen.
Godkänner du styrelsens förslag att avslå motionen?
Ja

Nej

Avstår att rösta

Motion 3 – Önskemål om fartbegränsningsskylt 30 km/tim samt farthinder på
Sundsmaravägen.
Se motion samt styrelsens motivering till stämmobeslut i kallelsen.
Godkänner du styrelsens förslag att bifalla uppförande av fartbegränsningsskylt samt avslå
byggande av farthinder?
Ja

Nej

Avstår att rösta
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Proposition 1 – Förslag till förändringar i stadgarna §12 Föreningsstämma och §13
Kallelse till stämma enligt §21 Stadgeändring.
Se proposition samt styrelsens motivering till stämmobeslut i kallelsen.
Godkänner du styrelsens förslag att bifalla propositionen?
Ja

Nej

Avstår att rösta

Proposition 2 – Skydd av föreningens anläggning. Denna proposition grundar sig på beslut
och utredningar från stämmorna 2019 och 2020.
Se historiken samt styrelsens presentation av utredningarna i kallelsen.
JA, vi önskar att kameraanläggningen genomförs med de beskrivna förutsättningarna, som du finner i kallelsen på sidorna 24 - 28. Detta innebär att avtal
tecknas med leverantör av kameraövervakning. I avtalet ingår utrustning, service
av anläggningen, säker förvaring av film samt installation av elförsörjning till
anläggningen. En grundläggande förutsättning för genomförandet är att
föreningen erhåller tillstånd för kameraövervakning.
Nej, vi önskar ingen kameraövervakning i Skärgårdsstad.

Avstår att rösta

Proposition 3 – Omfördelning av kostnader
Stämman föreslås ge styrelsen rätt att omfördela kostnader inom ramen för budgeten.
Godkänner du att styrelsens har rätt att omfördela kostnader inom ramen för budgeten?
Ja

Nej

Avstår att rösta

15. Underhållsplan
Föreningens underhålls- och förnyelseplan presenteras i kallelsen.
Godkänner du styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan?
Ja

Nej

Avstår att rösta
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16. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och externa
förtroendeuppdrag
Föreslagna ersättningar (exklusive sociala omkostnader)
•
•
•
•
•
•

Ordförande (ledamot)
Övriga ledamöter (per st.)
Suppleanter (per st.)
Föreningsrevisor
Städområdesansvarig
Valberedning

12 000 kr (1 st.)
7 500 kr (4 st.)
7 500 kr (3 st.)
999 kr (1 st.)
2 500 kr (9 st.)
2 000 kr (3 st.)

•
•
•

Extern revisor
Extern redovisningsbyrå
Uppdragsledning

Budgeterat
Budgeterat
Budgeterat

Godkänner du styrelsens förslag att arvoden ska utgå enligt ovan?
Ja

Nej

Avstår att rösta

17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget 2021, inkomst- och
utgiftsstat
Föreslagen verksamhetsplan samt budget presenteras i kallelsen.
Godkänner du styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2021, inkomst- och
utgiftsstat?
Ja

Nej

Avstår att rösta

18. Fastställande av debiteringslängd 2021
En sammanställning av debiteringslängden finns i kallelsen. Debiteringslängden i sin helhet
hålls tillgänglig för medlemmarna hos föreningens sekreterare fram till stämman.
Andelsavgiften föreslås till 5 100 kronor per andel och år.
Godkänner du styrelsens förslag till debiteringslängd, vilken ska gälla för 2021 års uttaxering.
Ja

Nej

Avstår att rösta
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19. Val av styrelse, ordförande, suppleanter, revisorer och valberedning
Valberedningen föreslår att stämman väljer följande ledamöter och suppleanter.
Ordinarie Ledamöter
Stefan Jonsson, omval 2 år, föreslås till ordförande i 1 år
Paria Arfazade, nyval 2 år
Eva Gunnarsson, 1 år kvar av mandattiden
Stefan Holmström, 1 år kvar av mandattiden
Linda Österholm, 1 år kvar av mandattiden
Suppleanter
Håkan Corneliusson, nyval 1 år
Martin Hultling, nyval 1 år
Per-Olof Palm, omval 1 år
Extern revisor
Johan Bergström, Ekonomihuset Revision AB, omval 1 år
Föreningsvald revisor
Kaj Ellertsson, omval 1 år
Revisorsuppleanter
Anne Hyllander Karlhede, omval 1 år
Tönis Lunt, omval 1 år
Godkänner du valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för
tiden intill nästa ordinarie årsstämma?
Ja

Nej

Alternativt
förslag

Avstår att
rösta

Valberedning
Magnus Wickström, omval 1 år, sammankallande
Bengt Eklund, omval 1 år
Lars Backman, omval 1 år
Godkänner du att ovanstående föreningsmedlemmar väljs att ingå i valberedningen?
Ja

Nej

Alternativt
förslag

Avstår att
rösta
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20. Övriga frågor
Har du någon övrig fråga?
Ja

Nej

Fråga.

Avstår att
rösta

21. Meddelande om plats och tid där protokollet hålls tillgängligt
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att protokollet från årsstämman anslås på hemsidan www.skargardsstad.se samt skickas ut med post senast 2 veckor efter årsstämman.
Godkänner du styrelsens förslag om plats och tid där protokollet hålls tillgängligt?

Ja

Nej

Alternativt
förslag

Avstår att
rösta
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