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Årsmöte Björksätra Samfällighets förening 

2020-05-24 

 
Antal närvarande: 21st medlemmar + 0st fullmakt 

 
1. Mötet/stämman öppnas 

Ja. 
 

2. Val av ordförande för stämman 
Anders Möller. 

 
3. Val av sekreterare för stämman 

Conny Sköldmark. 
 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Ja. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Ja. 

 
6. Röstlängd och debiteringslängd fastställs 

Ja. 
 

7. Val av två justerare tillika rösträknare 
Jan-Erik Liwenborg, Terese Ingvarsson.  
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens berättelse läses upp av ordförande.  
Fråga om varför vi kastat ut hyresgästen (Kullerbyttan) ur lokalen. Anders Möller 
förklarar.  

 
9. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse läses upp av Björn Ulfving.  
De rekommenderar att mötet godkänner balans- och resultaträkning.  
De rekommenderar att mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för året.  
 

10. Fråga om resultat- och balansräkningarna kan fastställas 
Ja. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ja. 
 

12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
En motion för 2021 angående önskemål om trädfällning lämnas in. 
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13. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning  

Ersättningar från 2019 kvarstår även under 2020. 
 
14. Förslag till justering av medlemsavgift för 2020 med anledning av förändrade 

förutsättningar att hyra ut kvartersgården  
Styrelsen har lämnat ett förslag på ökad avgift med 1500kr.  
Björn Ulfving kommer med förslag om 500kr i ökning.  
Fråga om att sänka återbäringen för att delta på städdagarna? Fler tycker att det är 
dåligt då det kommer innebära att folk inte kommer.  
Fråga om ifall pengarna för städdagen ska betalas som lön, frågan besvaras med Nej.  
 
Beslut om: 
Ska vi ha kvar 450kr rabatt för städdagen? Ja. 
Höjning med 500kr antas. Ja. (total avgift 2000kr/år) 
 

15. Styrelsens förslag till budget och debitering 
Budgeten som styrelsen har lagt fram måste justeras till den avgift som nu är beslutad:  
Ändras från 3000kr till 2000kr. 
I övrigt godkänns budgeten? Ja.  
 

16. Val av styrelseledamöter på två år och styrelsesuppleanter på ett år 
Nya Ledamöter: 
Birgit Lindqvist väljs om på två år. 
Anders Möller väljs om på två år.  
Therese Ingvarsson väljs på två år.  
Nya Suppleanter: 
Christian Petersson väljs om på ett år. 
Arne Dahlström väljs på ett år. 
 
Beslut: Ja. 
 

17. Val av styrelseordförande på ett år 
Anders Möller 
 
Beslut: Ja.  

 
18. Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år. 

Björn Ulfving som 1:a revisor 
Beatrice Ikonen som 2:e revisor  
Mikael Hjalmarsson som revisorssuppleant ett år.  
 
Beslut: Ja. 
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19. Val av valberedning på ett år 

Moud Valentindotter 
Kristofer Valentindotter  
Beslut: Ja. 

 
20. Övriga frågor 

Mikael, tar upp att utlåningen inte finns med i stadgarna. Ska den finnas kvar behöver 
stadgarna ändras. Detta behöver tillträdande styrelse besluta om.  

 
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  

Hemsidan. 
 
Beslut: Ja. 

 
22. Mötet/stämman avslutas 

Ja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollet justerat 
 
 
___________________________ __________________________ 
Jan-Erik Liwenborg  Therese Ingvarsson 
Justerare   Justerare 
 
___________________________ 
Conny Sköldmark 
Sekreterare 


