
Protokoll fört vid årsstämma i Björksätra Samfällighetsförening 
Onsdagen den 20:e mars 2013 kl: 19:30 i Tråsätraskolans matsal

Närvaroförteckning vid ankomst: 17 medlemmar närvarande enl. separat 

förteckning

Avgående ordförande Peter Enström hälsade alla välkomna och öppnade 

mötet.

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst. 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Stämman beslutade att välja Peter Enström till mötesordförande och 

Elisabeth Dahlqvist till mötessekreterare. 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Åsa Lundin och Arne Dahlstedt till 

justeringsmän tillika rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 16 berättigade röster, 

varav en via fullmakt. 

5. Verksamhets- och revisionsberättelser 

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Stämman hade inga 

synpunkter.

Revisor Göran Nilsson läste upp revisionsberättelsen.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret. 

7. Propositioner och motioner 



Inga inkomna. Punkten utgår. 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Kassören föredrog bokslutsrapporter samt budgetförslag för kommande år. 

Ändring från föregående år att inte ha separata mötesarvoden av 

bokföringstekniska skäl. Istället höjdes grundarvodena med 1000 kr, 

motsvarande ett genomsnitt på ca 6 möten. Ett tryckfel avseende arvode för 

Grannsamverkan korrigerades från 500 till 1000 kr.

Styrelsen redogjorde för avtalet med hyresgästen samt bemötte några 

synpunkter på el-, vatten- och markvårdskostnader.

I övrigt inga anmärkningar.

Stämman beslutade att årets resultat, ett underskott på -40 005,55 kr ska 

gå in i nästa års räkning i enlighet styrelsens förslag.

9. Beslut om arvode för styrelse och revisorer

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till arvoden med 

ovanstående korrigering för grannsamverkan. 

10. Beslut om årsavgift

Stämman beslutade att fastställa årsavgiften för 2013 till 1 000 kr per 

medlemsfastighet enligt styrelsens förslag. 

11. Val av styrelse och styrelseordförande

Anders Lind och Ulf Jordung är valda till årsmötet 2014 och kvarstår i sina 

poster.

Elisabeth Dahlqvist och Helena Söderman lämnar sina poster och står inte till

förfogande för omval.

Arne Dahlstedt presenterade valberedningens förslag. Inga andra 

namnförslag inkom under mötet. 

Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:

Peter Enström, ordinarie ledamot (omval 2 år)



Jan-Erik Liwenborg, ordinarie ledamot (omval 2 år)

Gunilla Erlandsson, ordinarie ledamot (nyval 2 år)

Åsa Lundin, suppleant (omval 1 år)

Carl Raneke, suppleant (omval 1 år)

Stämman beslutade att välja Peter Enström till ordförande (omval 1 år)  

12. Val av revisorer och revisorssuppleant

Arne Dahlstedt presenterade valberedningens förslag. Inga andra 

namnförslag inkom. Stämman beslutade att välja följande revisorer:

Göran Nilsson, Ordinarie revisor (omval 1 år) 

Lars Åkesson, Ordinarie revisor (omval 1 år)

Björn Ulfving, Revisorsuppleant (omval 1 år)

13. Fråga om val av valberedning

Inga kandidater fanns tillgängliga. 

14. Övriga frågor

14.1. Basketbollkorg

Stämman beslutade att överlåta frågan till styrelsen. 

14.2. Lekplats nr. 5 (Svarthättevägen/Tofsmesvägen)

Stämman beslutade att:

- Tillsvidare avveckla befintlig utrustning av säkerhetsskäl. Detta 

föreslogs ske i samband med vårstädningen. 
- Nyanläggning av lekplatsen ska föreslås genom motion och tas upp 

till beslut på årsstämma.
- Upprustning av befintliga lekplatser ligger inom styrelsens 

uppdrag     

14.3. Gällande stadgar

Styrelsen beskrev bakgrunden till ärendet för medlemmarna, att det finns en

uppfattning att verkställande beslut om stadgeändring fattats vid extra 



medlemsstämma 2005, men förbisetts i protokollet. Jan Lundin, avgående 

ordförande vid medlemsstämman 2005 bekräftade uppfattningen och 

ytterligare medlemmar som varit närvarande vid nämnda möte instämde i 

frågan. 

Stämman beslutade att befästa beslutet om stadgeändringen vid 

extrastämman 2005. Därmed är stadgarna från 2005-03-21 gällande. 

Ytterligare åtgärd behövs inte då stadgarna redan registrerats hos 

Länsstyrelsen.     

15. Fastslå plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Stämman beslutade att protokollet ska hållas tillgängligt hos styrelsen enligt 

stadgarna samt publicera på webbsidan. För de medlemmar som inte har 

tillgång till dator ska meddelande om stämmoprotokollets plats anges på 

kommande faktura för årsavgiften. 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

________________________             _______________________

Peter Enström Elisabeth Dahlqvist

Mötesordförande          Mötessekreterare

________________________             _______________________

Åsa Lundin Arne Dahlstedt

Justeringsman Justeringsman


