
 
 

Protokoll fört vid årsstämma i Björksätra Samfällighetsförening  

Tisdagen den 13:e mars 2012 kl: 19:30 i Kvartersgården  

 
Närvaroförteckning vid ankomst: 18 röstberättigade medlemsfastigheter 

representerade (enl. separat röstlängd) 

 

Avgående ordförande Åsa Lundin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.  

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Elisabeth Dahlqvist valdes till mötesordförande och Peter Enström valdes till 

mötessekreterare.  

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Anders Lind och Jan-Erik Liwenborg valdes. 

4. Verksamhets- och revisionsberättelser  

Ordförande svarade på frågor kring verksamhetsberättelsen (bilaga 1) 

Medlem önskade förtydligande i frågan kring trädfällningen mellan Spillkråkevägen 

och Talltitevägen. Styrelsen klargjorde att det inte var fråga om en enskild medlems 

agerande, utan genomfördes på uppdrag av styrelsen. 

Revisor Anders Lind läste upp revisionsberättelsen (bilaga 2). 

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret.  

6. Propositioner och motioner  

Motion 1: Motion inför årsmötet i mars 2012 om att skapa en grupp med ansvar för 

de större träd som står på samägd mark  (bilaga 3) 

Motionsförfattaren accepterade styrelsens beredning av motionen och förlikade sig 

med styrelsens förslag ”att kommande styrelse, i samarbete med ev. trädkommitté, 

anlitar en utomstående expert med uppdrag att utvärdera samfälld mark och 



 
 

upprätta en långsiktig plan för markvård”. Årsmötet beslutade att bifalla motionen 

enligt styrelsens förslag.  

7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Styrelsen redovisade bokslutsrapporter (bilaga 4) samt budgetförslag (bilaga 5) för 

kommande år. Diskussion kring styrelsens arvoden uppstod. Mötet lämnade två nya 

förslag; 1) en höjning av arvodena för ordförande och kassör till 6 000 kr vardera, i 

övrigt enligt styrelsens förslag och 2) en höjning av arvodena för ordförande och 

kassör till 10 000 kr vardera, i övrigt enligt styrelsens förslag. Årsmötet föreslog 

även att årsavgiften skulle höjas till 1200 kr istället för styrelsens förslag på 1 000 

kr att minska budgeterat underskott. 

8. Beslut om arvode för styrelse och revisorer 

Ordförande ställde förslag om höjning mot styrelsens förslag. Årsmötet beslutade 

bifalla förslag om höjning med 11 röster mot 7. Ordförande ställde förslag 1 mot 

förslag 2. Årsmötet beslutade bifalla förslag 1 med 11 röster mot 7, d.v.s.6 000 kr 

vardera för ordförande och kassör, i övrigt enligt styrelsens förslag (bilaga 5).  

9. Beslut om årsavgift 

Ordförande ställde styrelsens förslag mot inkommet förslag. Årsmötet beslutade 

att fastställa årsavgiften för 2012 till 1 200 kr per medlemsfastighet.  

10. Val av styrelse och styrelseordförande 

Valberedning saknades så förslag togs in på sittande möte. Åsa Lundin, Peter 

Enström och Elisabeth Dahlqvist valdes på två år vid förra årsmötet och har således 

ett år kvar. 

Årsmötet beslutade välja följande styrelseledamöter: 

Anders Lind, ordinarie ledamot (2 år) 

Ulf Jordung, ordinarie ledamot (2 år) 

Carl Raneke, suppleant (1 år) 

Helena Söderman, suppleant (1 år) 

 Jan-Erik Liwenborg, suppleant (1 år) 

Årsmötet beslutade välja Peter Enström till ordförande (1 år).   



 
 

11. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade välja följande revisorer: 

Göran Nilsson, Ordinarie revisor  

Lars Åkesson, Ordinarie revisor 

Björn Ulfving, Revisorsuppleant 

12. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Arne Dahlstedt. Inga fler kandidater fanns tillgängliga. 

Posten bör kompletteras under året om möjligt. 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

14. Fastslå plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

Årsmötet beslutade att protokollet skulle hållas tillgänglig hos styrelsen senast inom 

tre veckor, samt anslås på webbsidan.  

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 


