
 

 

 

Protokoll fört vid årsstämma för Björksätra Samfällighetsförening 
Tidpunkt: Onsdagen den 14 mars 2007 kl. 19:30 
Plats: Tråsätraskolan, Klassrum plan 2. 
 
Styrelseordförande Anders Lindh hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

1. Närvaroförteckning.  

Närvaroförteckning upprättades i samband med inträde i lokalen. 13 medlemmar var närvarande vid mötet.  

2. Mötet behörigt utlyst.  

Datum för stämman anslaget i samband med julbrevet 21 december i medlemmarnas brevlådor. Kallelse med 

möteshandlingar utdelade i alla brevlådor per 25 februari samt publicerad på webbsidan. Anders Lindh frågar om 

stämmans behöriga utlysande godkändes.  

Beslut: Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst. 

3. Godkännande av dagordning.  

Dagordningen är utformad enl. stadgarna. Stämman fastställde dagordningen utan förändring. 

4. Val av ordförande för stämman. 

Anders Lindh ber om förslag till val av ordförande för kvällens stämma.   

Beslut: Stämman valde Anders Lindh, Svarthättevägen 10, till stämmans ordförande. 

5. Val av sekreterare för stämman. 

Anders Lindh ber om förslag till val av sekreterare för kvällens stämma.   

Beslut: Åsa Lundin, Kungsfågelvägen 9, valdes till stämmans sekreterare. 

6. Val av två justerare. 

Anders Lindh ber om förslag till val av justerare för kvällens stämma. 

Beslut: Elisabeth Dahlqvist, Kungsfågelvägen 5, och Peter Enström, Svarthättevägen 8 valdes till justerare. 

7. Fastställande av röstlängd samt val av rösträknare.  

Fastighetsförteckning beställd från Lantmäteriet januari 2007. Rösträtt utgår till medlemsfastighet som erlagt årsavgift, 

genom närvaro alternativt genom fullmakt. Enligt nya stadgarna krävs ingen fullmakt inom hushållet. Röstsedlar delades 

ut till röstberättigade medlemmar. Samtliga medlemmar har yttranderätt. Anders Lindh ber om förslag till rösträknare. 

Beslut: Stämman godkände förfarandet kring upprättande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till 11 röstberättigade. 

Elisabeth Dahlqvist och Peter Enström valdes till rösträknare. 

8. Verksamhetsberättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av ordförande Anders Lindh.  

Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen i sin helhet och lade den till handlingarna. 

9. Revisionsberättelse. 

Lästes upp av revisor Lennart Olsson.  

Beslut: Stämman godkände Revisionsberättelsen i sin helhet och lade den till handlingarna. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Anders Lindh frågar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.  

Beslut: Stämman beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 

11. Propositioner.  

Inga lagda av styrelsen. 

12. Motioner.   

Inga inkomna från medlemmarna. 



 

13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer. 

Budgetförslag enligt möteshandlingarna för arvoden lästes upp av kassör Agneta Sjöberg. Arvoderingen är i stort sett 

oförändrad inför nästkommande år. 

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag. 

14. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

Styrelsen föreslår att Årets Resultat på 6 630,05 kr avseende 2006 – överförs till reparationsfonden. Vidare föreslår 
styrelsen att årsavgiften för 2007 står kvar på 900 kronor per medlemsfastighet. 
Beslut: Stämman antog styrelsens förslag.  

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2007.  

En av styrelsens ordinarie ledamöter har tid kvar på sin mandatperiod, Arne Moxness, Tofsmesvägen 17. Övriga 

avslutar sin mandatperiod eller avgår av olika skäl. Minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst två och högst 

fyra suppleanter bör väljas. Valberedningens representant Peter Enström läste upp valberedningens förslag. 

Beslut: Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Elisabeth Dahlqvist, Kungsfågelvägen 5 (Omval 2 år), Åsa Lundin, 

Kungsfågelvägen 9 (Nyval 2 år), Daniel Renström, Svarthättevägen 12 (Nyval 2 år) samt Liselott Enström, 

Svarthättevägen 8 (Fyllnadsval 1 år). Till suppleanter valdes: Charlotta Granström, Spillkråkevägen 4 (Omval 2 år) samt 

Jörgen Sjöberg, Kungsfågelvägen 2 (Nyval 2 år).  

16. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret 2007.  

Valberedningen har ingen ordförandekandidat. Därför ber ordförande Anders Lindh stämman om förslag.  

Beslut: Elisabeth Dahlqvist, Kungsfågelvägen 5, valdes till styrelseordförande under 2007. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleant.  

Valberedningens representant Peter Enström läser upp valberedningens förslag. Kandidat för Revisorsuppleant saknas 

varför ordförande Anders Lindh ber stämman om förslag.  

Beslut: Lennart Olsson, Tofsmesvägen 16, samt Anders Lindh, Svarthättevägen 10, valdes till ordinarie revisorer. 

Agneta Sjöberg, Kungsfågelvägen 5, valdes till revisorssuppleant. Med anledning av att Jörgen Sjöberg valts till 

suppleant i styrelsen tillfrågades revisor Lennart Olsson samt övriga mötesdeltagare om det fanns risk för jävsituation 

och man fann att det inte förelåg någon risk för det.   

18. Val av valberedning. 

Ordförande Anders Lindh ber om förslag till ny valberedning.  

Beslut: Astrid Nyberg, Talltitevägen 1 och Peter Enström, Svarthättevägen 8, valdes till valberedning för 2007. 

19. Fastslå plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt. 

Beslut: Protokoll ska delas ut till samtliga hushåll samt publiceras på webbsidan.  

20. Övriga frågor. 

I. Eventuell åtgärd av vattenansamling i gungsandlåda vid lekplats mellan Spillkråkevägen/Talltitevägen. 

Beslut: Stämman överlåter ärendet till tillträdande styrelse. 

II. Förslag att använda e-post för information till medlemmarna. 

Beslut: Stämman överlåter ärendet till tillträdande styrelse. 

III. Diskussion kring återställande av marken efter grävningen för bredbandsfiber, framför allt återsådd av gräsytor. 

Förslag att detta kan ske vid vårstädningen. 

Beslut: Stämman gav styrelsen i uppdrag att förbereda återställande av marken.  

21. Avslutning. 

Anders Lindh tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20:20 

 

Protokollet justeras 
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