
 Protokoll ordinarie årsstämma 2021-03-28 

1. Styrelsens ordförande öppnar stämman. 
2. Stämmans behöriga utlysande. 
3. Godkännande av dagordning. 

 Styrelsens proposition flyttas upp till före förslag om utgifts- och inkomststat. 
 Stämman godkände med ovan undantag. 

4. Upprop & fullmakter. 
 32 närvarande  
 11 fullmakter 

5. Val av ordförande för stämman. 
 Åse Warholm valdes till ordförande på stämman. 

6. Val av sekreterare för stämman. 
 Richard Engström valdes till sekreterare på stämman. 

7. Resultatrapport för 2020. 
 Balans och resultatrapport godkändes av stämman. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 Styrelsens verksamhetsrapport godkändes av stämman. 

9. Revisorernas revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen godkändes av stämman. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2020. 
 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2020. 

11. Styrelsens propositioner till stämman gällande månadsbetalning. 
 Propositionen godkändes av stämman. 
 Stämman röstade följande: 
 Ja = 9 
 Nej = 23 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2021. 
 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes av stämman. 

13. Stämmans fastställande av debiteringslängd för 2021. 
 Debiteringslängden för 2021 fastställdes av stämman. 

14. Styrelsens propositioner till stämman. 
 Stämman fastställde att gästparkeringarna får fritt disponeras av såväl gäster som   
 boende, dvs som de numrerade parkeringarna.  
 Stämman röstade följande: 
 1: Max 12h = 10 
 2: Endast gäster, max 30min för boende = 0 
 3: Helt fritt gäster och boende = 21 
 4: Betala för att stå = 0 

15. En motion har inkommit till styrelsen. 
 Stämman röstade följande: 
 1 Fasta parkeringar 200kr/månad: Ja = 9 Nej = 22 
 2: Frågan har redan tagits upp av styrelsens proposition. 
 3: Styrelsen sköter de skyltar som skall upp i området. 
 4 Röja i garagen: Ja = 10 Nej = 19 Avstår = 2 

16. Val av ordförande för två år. 
 Frågan bordlägges till extra årsstämma, som skall infalla senast 2 månader efter   
 ordinarie årsstämma. 



17. Val av sekreterare för två år. 
 Stämman valde Emma Lindgren till sekreterare. 

18. Val av styrelseledamot ett år. 
 Stämman valde David Wernersson som styrelseledamot. 

19. Val av två styrelsesuppleanter för ett år. 
 Stämman valde Roger Karlsson och Amanda Myrving som styrelsesuppleanter. 

20. Val av två revisorer för ett år. 
 Stämman valde Annette Lindell och Jenny Franzén. 

21. Val av en revisorssuppleant för ett år. 
 Stämman valde Micaela Nyholm. 

22. Val av valberedning för ett år (två medlemmar). 
 Frågan bordlades till extra årsstämman, se §16 

23. Gruppchefer för kommande period, Grupp 1. 93c, Grupp 2. 97B, Grupp 3. 107C, Grupp 
4. 115C, Grupp 5. 111C, Grupp 6. 105C och Grupp 7. 95D.   

 Vi går enligt rullande schema. 
24. Städdagar under 2021, lördagen den 8:e maj, lördagen den 2:a oktober. 

 Stämman fastställde datum för städdagar 2021. 
25. Övriga frågor. 

 Gräsklippargruppen efterfrågar en till medlem, frågan tas upp igen på extra årsstämma   
 se § 16. Den som har viljan kommer även få utbildning för att manövrera    
 maskinerna. 

26. Meddelande om stämmoprotokoll. 
 Senast 14 dagar efter mötets avslutande på hemsidan samt anslagstavlan i sophuset. 

27. Stämmans avslutande. 

Vid protokollet:   Justeras: 

____________________________  _______________________________ 

Richard Engström 

    _______________________________


