
Protokoll ordinarie årsstämma i Bäckvägens andra samfällighetsförening 2017-03-19 

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

 

§3   Dagordningen godkändes 

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

Mathias Rambäck samt Mikael Blomqvist. 
 
§7 Voteringsform för stämman 
 Handuppräckning fastställdes som voteringsform för stämman. 
 
§8 Resultatrapport för 2016 
 Överskott från 2016 läggs in 2017 års budget. 
 Resultatrapport för 2016 godkändes av stämman. 
 
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 Styrelsen verksamhetsberättelse presenterades och godkändes av stämman. 
 
§10 Revisorernas revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen godkändes av stämman. 
 
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016 
 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016 
 
§12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2017 
 Styrelsens förslag för utgifts- och inkomststat, godkändes av stämman. 
 
§13 Debiteringslängd 2017 
 Debiteringslängden för 2017 fastställdes av stämman.  
 
§14 Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
§15 Styrelsens propositioner till stämman 



1. Extra parkerings uppmärkning, i anslutning till vändplanerna, som 
överenskommits med Åsa Samfällighetsförening genomförs i samband med 
städdag. 

2. Sophuset förses med kodlås eftersom obehöriga slänger sopor i vårt sophus. 
Dessa fastställdes av stämman och genomförs vid vårstädningen. 

 
§16 Val av ordförande för ett år, fyllnadsval. 
 Kandidat ej framtagen, valberedningen jobbar vidare med att ta fram ta fram 

kandidat till ordförandeposten. Punkten överförs till extra stämma. 
  

§17 Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år. 
 Mikael Blomqvist, Jenny Skansen samt David Vernersson valdes av stämman. 
 
§18 Val av två styrelsesuppleanter för ett år. 
 Niklas Hällsten samt Daniel Käll valdes av stämman.  
 
§19 Val av två revisorer för ett år 
 Christer Svensson och Susanne Ek valdes av stämman. 
 
§20 Val av revisorssuppleant för ett år 
 Jenny Franzen valdes av stämman.   
  
§21 Val av valberedning för ett år 
 Stämman valde Johan Nyholm samt Daniel Börjesson. 
 
§22 Gruppchefer för kommande period 
 91C, 103A, 109D, 113C, 111G, 105E samt 101D. 
 
§23 Städdagar under 2017, lördagen 6:e maj, lördagen 7:e oktober, extra städdag 

lördagen 22:a april tre timmar. 
 Stämman fastställde städdagarna under 2017. 
 
§24 Övriga frågor 

1. Betalningar till samfälligheten måste betalas inom 14 dagar efter dateringen på 
påminnelsen, annars går ärendet till kronofogden. 

2. Påminnelse av vad VI får slänga och inte får slänga i soprummet. 
3. Parkeringssystem, lämnas över till nästa styrelse som får utarbeta ett förslag. 
4. Grannsamverkan måste bli bättre, kontaktpersoner kommer att sättas upp i 

soprummets anslagstavla.  
5. Ordning och reda på sina trädgård och runt huset. 

 
 
§25 Meddelande av stämmoprotokoll 
 Detta förläggs till efter extra stämma när ny ordförande valts.  



 
§26 Stämman avslutas av ordförande, extra stämma meddelas. 
 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

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

Glenn Magnusson    Mathias Rambäck 

 

    ………………………………………. 

    Mikael Blomkvist 


