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Måndag 24 augusti 2020 Kl. 18:30 Fritidslokalen Idet 
 
Med anledning av rådande situation kopplat till Covid-19, beslutades i enlighet med 
föreningens stadgar samt de förändrade möjligheterna genom Riksdagens beslut 
2019/20:CU26 genomföra årsstämman för Björnens samfällighet via ombudsröstning. 
 
Samtliga röstberättigade hushåll fick i brevlådan en röstsedel inför den planerade årsstämman. 
På röstsedeln fanns samtliga punkter enligt föreningens stadgar och tidigare utdelade 
årsmöteshandlingar inkluderat de förslag på utfall som lagts fram både från styrelse och 
valberedning. Möjligheterna att svara var satt till JA, NEJ eller fritext/eget val. 
 
Revisor och revisorssuppleanter har agerat ombud för de röstberättigade och sammanställt de 
inkomna svaren. Sammanställningen har sedan fungerat som beslutande i respektive fråga. De 
utsedda rösträknarna föredrar sammanställningen på årsstämman. 
 
 
Deltagare: Hans-Erik Andersson Ordförande stämman, Torbjörn Sundén Justerare stämman, 

Maria Lundgren Sekreterare stämman, Johan Förste tf. Ordförande styrelsen och Maria 

Bergmark tf. Justerare. 

Frånvarande: June Fahlman och Gun Bryggman (Maria Bergmark ersätter June Fahlman).  

 
 

1. Val av mötesordförande för årsmötet. 
Hans-Erik Andersson föreslås som ordförande för mötet (stämman) 
51 ja  0 nej 1 blank 1 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 
 
Beslut: Hans-Erik Andersson väljs till ordförande för mötet (stämman) med 51 röster mot 1 
röst för Johan Förste. 
 
2. Val av sekreterare för årsmötet. 
Maria Lundgren föreslås som sekreterare för mötet (stämman). 
51 ja  0 nej 1 blank 1 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 
 
Beslut Maria Lundgren väljs till sekreterare för mötet (stämman) med 52 röster mot 1 röst för 
Stig Mellström. 
 
3a. Val av två justerare 

Torbjörn Sundén och June Fahlman föreslås som justerare för mötet (stämman) 
48 ja  0 nej 1 blank 4 eget förslag* Av tot. 53 inkomna röster 
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Beslut: Torbjörn Sundén och June Fahlman väljs till justerare för mötet (stämman), eftersom 
June Fahlman ej kunde närvara kallades Maria Bergmark Mv56 in som ersättare. 
*Not. De egna förslagen hade valt enbart Torbjörn Sundén som justerare, 
 
3b. Val av rösträknare 
Torbjörn Sundén, June Fahlman och Gun Bryggman föreslås som rösträknare för mötet 
(stämman) 
47 ja  0 nej 2 blank 4 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 
 
Beslut: Torbjörn Sundén, June Fahlman och Gun Bryggman väljs som rösträknare för mötet 
(stämman). 
*Not. De egna förslagen hade valt: 2 Gun Bryggman 1 June Fahlman, 1 Torbjörn Sundén 
 
4. Fråga om stämman utlysts korrekt enligt §14 

Stämman har inte utlysts enligt §14 på grund av rådande omständigheter orsakat av covid-19. 
Se bilaga 1– Genomförande av årsstämma för detaljer/tidigare utdelad till samtliga 
medlemmar. 
 
5. Upprättande av röstlängd 

Ordföranden förordar att fastställa röstlängden i enighet med det totala antalet inkomna 
röstsedlar som är 53 st. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden i enighet med det totala antalet inkomna 
röstsedlar som är 53 st. 
 
6. Godkännande av dagordningen 

Ordförande går igenom dagordningen. Övriga frågor och inkomna synpunkter finns att läsa i 
bilaga till protokollet.  
53 ja  0 nej 0 blank 0 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 
 
Beslut: Årsmötet fastställer dagordningen. 
 
7. Föredragning av revisorernas berättelse och årsredovisning 

Ordförande sammanfattar revisorernas berättelse och går igenom årsredovisningen.  
Se tidigare utdelade årsmöteshandlingar. 
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8. Föredragning av styrelsens verksamhets-/årsberättelse och årsredovisning 

Ordförande sammanfattar verksamhets-/årsberättelse samt årsredovisningen.  
Se tidigare utdelade årsmöteshandlingar. 

 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Revisorerna förordar ansvarsfrihet för styrelsen. 
53 ja  0 nej 0 blank 0 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Frågan om ersättning till styrelse, revisorer och valberedning. 
Ordförande föredrar valberedningens förslag enligt årsmöteshandlingarna och bilaga Budget 
2020 (dvs. samma som 2019).  
52 ja  1 nej 0 blank 0 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. 
 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 2020-års budget. 
Ordförande föredrar styrelsens förslag enligt årsmöteshandlingarna och bilaga Budget 2020. 

 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.  
Se tidigare utdelade årsmöteshandlingar och bilaga Budget 2020. 

 
12. Redovisning av inkomna motioner. 
Inkommen motion om att införa Parkster. Se kommentarer och synpunkter i bilaga. 
 
13. Val av styrelse och styrelseordförande. 
Ordförande förordar att godkänna valberedningens förslag enligt nedan. 
 

 
   tom årsstämma 
Johan Förste, Mv 72 Nyval 1 år Ordförande 2021 

Tage Einarsson, Vv 29 C Nyval 2 år Ledamot 2022 
Tommy Eriksson, Vv 26 B Nyval 2 år Ledamot 2022 

Jeanette Nilsson, Vv 33 A Nyval 2 år Ledamot 2022 

51 ja  1 nej 1 blank 0 eget förslag Av tot. 53 inkomna röster 

49 ja  0 nej 3 blank 1 eget förslag* Av tot. 53 inkomna röster 
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Tomas Ågren, Mv 121 Omval 2 år Ledamot 2022 

Stig Mellström, Mv 25  Ledamot 2021 
Maria Lundgren  Ledamot 2021 
    
Peter Sjöquist, Vv 6 Nyval Suppleant 2021 

Carl Bäckman, Mv 84 Nyval Suppleant 2021 
Peter Berggren Nyval Suppleant 2021 

 
*Not: Eget förslag 1 - Tommy Eriksson och Tomas Ågren. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. 
 
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag enligt nedan. 

*Not: Eget förslag 1 - Torbjörn Sundén och Gun Bryggman 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag enligt nedan. 
 
   tom årsstämma 
Deloitte revisorer    

Torbjörn Sundén Omval  Ordförande 2021 
June Fahlman Omval Suppleant 2022 
Gun Bryggman Omval Suppleant 2022 
 
15. Val av valberedning 

Årsmötet beslutar att godkänna förslag enligt nedan. 

*Not: Eget förslag 1 – Lars Jonsson 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna förslag enligt nedan. 
 
  tom årsstämma 
Lars Lindqwist Omval 2021 
Lars Jonsson Omval  2021 

 
 

51 ja  0 nej 1 blanka 1 eget förslag* Av tot. 53 inkomna röster 

51 ja  0 nej 1 blanka 1 eget förslag* Av tot. 53 inkomna röster 
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16. Övriga frågor till stämman 

Övriga frågor till stämman finns i sammanställda i bilaga med svar från styrelsen. 
 
17. Protokoll anslås på anslagstavlan i Samfällighetens tvättstugor och på 
hemsidan: bjornens.se senast 7 september 2020. 
 
 
18. Mötet avslutas 
 

 

 
…………………………..  .......................................... 
 
Hans-Erik Andersson  Maria Lundgren 
Ordförande Sekreterare 

 
 
…………………………..  .......................................... 
 
Torbjörn Sundén Maria Bergmark 
Justerare Justerare 

 
 
 
 
 
 
 
Bilagor till protokollet: 
- Inkomna synpunkter, frågor och övrig fri text tillsammans med kommentarer från styrelsen. 
- Årsmöteshandlingar (tidigare utdelade till rep. hushåll) 
 


