
Protokoll  

Kl. 18.30 Björnens samfällighetsförening årsmöte  
Torsdag den 10 april 2013. 

 

 

 

 

1. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Hannes Holmström. 
 

2. Val av sekreterare för stämman 

Till mötessekreterare valdes Marianne Nyman. 
 

3. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Lisbeth Silfver och Anders Lindgren. 
 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
 

5. Fråga om kallelse skett enligt § 14? 

Årsmötet fann att så var fallet. 
 

6. Närvaroupprop, godkännande av röstlängd. 

En röst per fastighet registrerades, totalt 29 stycken. 
 

7. Styrelsen och revisorernas berättelser 

Ordförande för styrelsen informerade om de aktiviteter som pågått under verksamhetsåret 
som att taken är besiktigade, det har monterats belysning på garagen , besiktning av lekparker 
har utförts och lekmaterial har flyttats. Ny gatuarmatur har satts upp. Två nya tvättmaskiner 
har installerats. Det har inhandlats nya möbler till samlingslokalerna. Björnens hemsida har 
uppdaterats och kommer att användas för all information gällande samfälligheten. Tillsvidare 
kommer ett exemplar av Björnbladet att sättas upp i lekstugorna. Planering av vår- och 
höststäddag, trevliga och välbesökta dagar. Det finns 20000 kronor avsatta för att snygga upp 
sin innergård, äska pengar av styrelsen. 
Alla uppmanas att följa de hänvisningar som gäller för soprum och tvättstugor. 
 
Josefin Lagerkvist och Ann-Catrin Grönlund, Deloitte, gick igenom årsredovisning och 
samfällighetens ekonomi.  
 

Revisionsberättelsen lästes upp av Josefin Lagerkvist, Deloitte. Revisionsberättelsen gjorde 
klart för stämman att styrelsen skött föreningens ekonomi på ett tillfredsställande sätt och 
föreslog styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 120101 – 121231. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 120101 - 121231. 



 

9. Ersättning till styrelse, revisorer, och valberedning. 

Årsmötet beslutade om höjd ersättningsnivå från 80000 kronor till 90.000 kronor för 2013 och 
att styrelsen gör en fördelning mellan ledamöter, revisorer och valberedning. 

 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (2013 års budget) 

Enligt 2013 års budgetförslag finns det ingen anledning att höja avgiftsnivån. Stämman 
beslutar att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 2013 års debiteringslängd.  
 

11. Framställningar från styrelsen och inlämnande motioner.  

Inga motioner inkommit 
 

12. Val av styrelse och styrelseordförande.  tom årsstämma 

Per Forsberg Ordförande 1 år 2014 
Peter Sjöqvist Ledamot 1 år 2014 
Britta Hörnberg Ledamot 1 år 2014 
Marianne Nyman Ledamot 1 år 2014 
Per Lindgren Ledamot 1 år 2014 
Tore Jonsson  Ledamot 2 år 2015 
Kifle Hamde Ledamot 1 år 2014 
Ola Sundman Ledamot 2 år 2015 
Inge Strandberg Suppleant 1 år 2014 
Birgitta Martin Suppleant 1 år 2014 
 
 

13. Val av revisorer, suppleant. 

Deloittes revisorer 
Torbjörn Sundén revisor 1 år  
June Fahlman suppleant 1 år  
Jörgen Bäckman suppleant 1 år  
 

14. Val av valberedning. 

Lars Lindqvist (Sammankallande)  1 år Ramen 
Gudrun Lindström  1 år Idet 
Jennie Söderlund  1 år Klon 
 
 

15. Övriga frågor 

Stämman frågade om Vattensamlingar som uppkommer, styrelsen utreder om 
vattenavrinning. 
Frågan kom upp om kvm-kostnader i samband med utbyggnad från tex 2:a till 3:a. 
Ovanstående frågor tar styrelsen med sig för eventuell åtgärd. 
Ordförande tackade Deloitte för informationen om samfällighetens ekonomi. 
Hannes Holmström tackades för sin roll som ordförande på årsmötet, dessutom 
avtackades avgående ledamöter och nya välkomnades till styrelsearbetet. 
 



 

16. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. 

Protokollet kommer att sättas upp i våra tvättstugor . 
 

 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
Marianne Nyman 
 
 
 
Protokollet justeras 
 
 
 
Lisbeth Silfver 
 
 
 
 
Anders Lindgren 
 


