
Årsmöte Björksätra Samfällighetsförening
2022-04-24

Antal närvarande: 17 st medlemmar + 0 st fullmakt

1. Mötets/stämman öppnas
Ja.

2. Val av ordförande till stämman
Björn Ulfving.

3. Val av sekreterare till stämman
Terese Ingvarsson.

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 och Sofia Medin.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens berättelse läses upp av Anders Möller.
Kompletterande muntlig information kring kommunens avverkning i området och på
samfällighetens mark ges; Ett antal träd har av misstag fällts på samfällighetens mark.
Styrelsen har inlett en dialog med kommunen kring kompensation kring detta. I nuläget
ska marken torka upp och röjas när häckningsperioden är slut, sedan kommer en
gemensam inspektion ske och utifrån det fortsätter dialogen med kommunen.
Även förtydligande om förekomsten av parkslide i området ges. Det har upptäckts och
åtgärdats på ett litet område mellan övre och nedre talltitevägen.



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 medlemmar

12a) Styrelsens proposition: Sammanslagning BSF och BBF
Anders redogör för styrelsens proposition. Om föreningen väljer att fortsätta arbetet sker
följande:

- Årsstämma beslutar att gå vidare med en sammanslagning.
- Styrelsen skickar in en lantmäteriförrättning och Lantmäteriet utser en förrättare

som tar fram det material och modeller som behövs för sammanslagning samt hur
ej anslutna medlemmar kan anslutas.

- Styrelsen tar, i samråd med jurister, fram en plan för hur den ekonomiska
sammanslagningen ska gå till.

Diskussion förs på stämman kring hur avtalet och arbetet mellan Bredbandsföreningen,
IP Only och Österåkers stadsnät ser ut. Många frågor uppstår som inte går att besvara i
nuläget.

Beslut: Propositionen bordlägges. Den tillträdande styrelsen ges i uppdrag att, efter
Bredbandsföreningens årsmöte, kalla samfällighetens medlemmar till en extra stämma då
representanter från BSF, BBF och Österåkers stadsnät finns representerade. En
sammanslagning kan då informeras, diskuteras och beslutas om.

12b) Motion: Besöksparkering på övre Talltitans vändplan.
Birgit föredrar motionen och informerar även om möjligheterna att ta hjälp av kommunen
att mäta upp rätt tomtgränser i det aktuella området. Diskussion förs om fördelar och
nackdelar med detta. Om hur regleringen av en besöksparkering ska ske och om behovet
är tillräckligt stort för att det ska vara värt att investera i ett fåtal parkeringar.

Beslut: Stämman beslutar att inte bifalla motionen.



13. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedning
Ersättningar från 2021 kvarstår.

Beslut: Ja

14. Förslag till justering av medlemsavgiften för 2022.
Medlemsavgift kvarstår på 2 500 kr per år. Rabatten för medverkan på städdagar 450 kr
per tillfälle (vår och höst) kvarstår.

Beslut: Ja

15. Styrelsens förslag till budget och debitering
Budgeten godkänns.

Beslut: Ja

16. Val av styrelseledamöter på två år och styrelsesuppleanter på ett år
Omval ledamöter:
Terese Ingvarsson väljs på två år.

Nyval ledamöter:
Christian Petersson väljs på två år.
Arne Dahlstedt väljs på två år.
Arune Zimmer väljs på två år.

Nya suppelanter:
Fredrik Hultqvist väljs på ett år.
Astrid Nyberg väljs på ett år.

Beslut: Ja.

Malin Rutström och Jan-Erik Liwenborg har ett år kvar på sin mandatperiod.

17. Val av styrelseordförande på ett år
Malin Rutström

Beslut: Ja

18. Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år
Björn Ulfving som 1:a revisor
Sofia Medin som 2:a revisor
Birgit Lindkvist som revisorssuppelant ett år.

Beslut: Ja.



19. Val av valberedning på ett år
Beatrice Ikonen
Ken Ikonen

Beslut: Ja.

20. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Hemsidan eller via styrelsen.

22. Mötet/stämman avslutas
Ja.

Protokollet justerat

_____________________________ ___________________________
Jan-Erik Liwenborg Sofia Medin
Justerare Justerare

_____________________________
Terese Ingvarsson
Sekreterare


