
Protokoll ordinarie årsstämma i Bäckvägens andra samfällighetsförening 2018-03-24 

§1    Styrelsens ordförande öppnar mötet 
 
§2    Stämmans behöriga utlysande fastställdes 
 

§3   Dagordningen godkändes med följande undantag: 
Punkt 8 skall det ändras till: Balans & Resultat 
Punkt 15 stryks 
Punkt 19 skall vara 2 år på kassör. 
Motion om laddstationer ville motionsskrivaren att den skulle tas upp innan 
röstning om fasta parkeringar.  

§4 Val av ordförande för stämman. 
 Ulf Neldefors valdes till ordförande. 
 
§5 Val av sekreterare. 
 Glenn Magnusson valdes till sekreterare för stämman. 
 
§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Johan Nyholm samt Dennis Källén 
 
§7 Voteringsform för stämman 
 Handuppräckning fastställdes som voteringsform för stämman. 
 
§8 Balans & Resultatrapport för 2017 
 Balans & Resultatrapport för 2017 godkändes av stämman. 

Fråga om höjd kostnad för städdag togs upp och detta förklarades av Ulf 
Neldefors. 

 Avvikelse mot budget gällande administrativa kostnader togs upp. Kassör skall 
undersöka varför och detta kommer presenteras i ett senare styrelsemötes 
protokoll. 

 
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 Styrelsen verksamhetsberättelse presenterades och godkändes av stämman. 
 
§10 Revisorernas revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen godkändes av stämman. 
 
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 
 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 
 
§12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018 



 Styrelsens förslag för utgifts- och inkomststat, godkändes av stämman. 
Styrelsen kom med förslag om att höja arvorden för styrelsen, detta i ett försök att 
göra styrelsearbete mer ”attraktivt” och få in nya ansikten i styrelsen. 
 

 
§13 Debiteringslängd 2018 
 Debiteringslängden för 2018 fastställdes av stämman.  
 
§14 Tre motioner har inkommit och följande utfall röstades av stämman. 

1. Motion om laddstationer. 
Stämman röstade att styrelsen tar frågan vidare. 

2. Motion om fasta parkeringar. 
Stämman röstade nej till denna motion. 

3. Motion om att ta bort två parkeringar framför fastighet 105C. 
Stämman röstade nej till denna motion. 

 
§15 Styrelsens propositioner till stämman 

Styrelsens proposition om ny rutin för vattenavläsning fick bifall från stämman. 
 
§16 Val av ordförande för två år. 
 Stämman valde Ulf Neldefors till ordförande. 

  
§17 Val av sekreterare för två år. 
 Stämman valde Glenn Magnusson till sekreterare. 
 
§18 Val av kassör för två år 
 Stämman valde Daniel Käll till kassör 
 
§19 Val av två revisorer för ett år 
 Anders Portinsson samt Jenny Franzen valdes av stämman. 
 
§20 Val av revisorssuppleant för ett år 
 Jonathan Göransson-Hedvall valdes av stämman. 
 
§21 Val av styrelsesuppleanter för ett år 
 Nicklas Hellström och Sven- Åke Löfvenholm valdes av stämman. 
  
§22 Val av valberedning för ett år 
 Stämman valde Rickard Engström samt Magnus Lundberg. 
 
§23 Gruppchefer för kommande period 
 91D, 103C, 109E, 113D, 111H, 105F samt 95A. 
 



§24 Städdagar under 2017, lördagen 5:e maj, lördagen 6:e oktober, extra städdag 
lördagen 21:a april tre timmar. 

 Stämman fastställde städdagarna under 2018. 
 
§25 Övriga frågor 

1. Frågan om bilkörning och hastigheten när bilar kör inne på området, hastighet 
måste sänkas. Styrelsen tittar på vilka slags skyltar som kan sättas upp. 

2. Frågan om Com Hem’s dåliga internetuppkoppling. Förslag på eventuell annan 
lösning mottages till styrelsen. 

3. Offert på trädklippning skall tas in bland annat på grund av fågelbekymmer vid 
bland annat parkeringarna. 

4. Snöröjning i gången mellan garage 5-6 togs upp då det inte sker idag och 
gången blir extremt hal. Styrelsen tar upp detta med snöröjare och ser vad vi 
kan få till. 

5. Styrelsen vill byta ut sanden i sandlådorna på lekplatsen. I dagsläget är sanden 
undermålig och behöver bytas. EU-sand är förslaget vid ställningar och gungor 
samt vanlig ”gräv” sand i den mittersta sandlådan. Stämman var positiv till 
detta förslag. Styrelsen tar in offert på förfarandet. 
  

 
 
§26 Meddelande av stämmoprotokoll 
 Två veckor från mötes avslutande.   
 
§27 Stämman avslutas av ordförande. 
 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

...............................   ........................................ 

Glenn Magnusson    Johan Nyholm 

 

    ………………………………………. 

    Dennis Källén 


