
Årsmöte

Tid: Tisdagen den 2021-06-15 kl: 19.00

Plats: Lerbergsskolans matsal

Närvarande från styrelsen:

Ordförande: Anette Henningsson

Kassör: Anja Ek

Sekreterare: Daniel Edwardsson

Vice Ordförande: Jonas Jeppsson

Förvaltare: Bertil Ziegler

Revisor Anette Carlsson

Ej närvarande från styrelsen:

Ledamot: Ulrika Friberg

Suppleant: Markus Crivelius

Närvarande medlemmar:

Magnus Fredriksson 49:194

Ewa Bengtsson 49:198

Jan Fallenius 49:300 Digitalt

Kurt-Erik Engblom 49:303 Digitalt

Rune Hellgren 49:263

Marie Evald 49:223

1. Mötet öppnas:

Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Mötets behöriga utlysande:

Ordförande frågan årsmötet om behöriga utlysande skett, årsmötet svarade ja.

3. Fastställande av dagordning.

Godkändes.

4. Val av ordförande för stämman.

Årsmötet valde sittande ordförande: Anette Henningsson



5. Val av sekreterare för stämman.

Årsmötet valde sittande: Daniel Edwardsson

6. Val av två justeringsmän/kvinnor, tillika rösträknare.

Årsmötet valde:

Rune Hellgren

Marie Evald

7. Förvaltningsberättelse för år 2020.

Ordförande läste upp styrelsens förvaltningsberättelse ( Ligger som bilaga 1).

8. Revisionsberättelse för år 2020.

Revisor Anette Carlsson läste upp revisionsberättelse (bilaga 2).

9. Ansvarsfrihet för år 2020 styrelse.

Ordförande frågade årsmötet om dom kunde godkänna ansvarsfrihet för styrelsen gällande

år 2020, Årsmötet svarade: Ja.

10. Motioner.

Inga motioner.

11. Ersättning till styrelse och revisorer.

Ordförande presenterade styrelsens nya förslag gällande arvode.

Årsmötet godkände dom nya arvodena.

(ligger som bilaga 3).

12. Information angående vissa poster i styrelsens förslag till budget år 2021.

Daniel Edwardsson presenterade de största förändringarna:

1. Ökad amortering på garagen.

2. Lagt in förnyelsefonden (står i föreningens stadgar).

3. Lagt till lekplats fond.

4. Balanserade underskottet från år 2020 till budgeten år 2021 (-38491 kr)

13. Styrelsens förslag till budget år 2021.

Ordförande presenterade budgeten för årsmötet, årsmötet godkände budgeten för år 2021.

(Bilaga 4).

14. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år.

- Bertil Ziegler omvaldes på 2 år

- Jonas Jeppsson omvaldes på 2 år

- Anette Carlsson valdes in på 2 år.

15. Val av en styrelsesuppleant på 1 år.

- Rune Hellgren valdes in på 1 år.

16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år.

- Marie Evald valdes in som Revisor på 1 år.

- Ulrika Friberg  valdes in som revisor på 1 år.



- Peter Johansson valdes som revisorsuppleant på 1 år.

17. Valberedning

Då intresset är väldigt lågt i samfälligheten så kunde det ej väljas någon valberedning.

Styrelsen tar på sig detta uppdrag.

18. Övriga frågor.

-16.1

Det inkom klagomål på bänkar i området.

Dessa var i dåligt skick och behöver bytas ut.

Styrelsen kommer att titta på detta under hösten.

16.2

konvektorer/Fiber:

Daniel Edwardsson berättade att han länge försökt att komma i kontakt med SydAntenn

gällande utbyte av dom som ej blivit utbytta.

Daniel informerade att detta kommer att ske efter sommaren 2021.

16.3

Klagomål på kommunen.

Många anser att dom kör fort i området samt att skötseln är dålig.

Styrelsen bad dom kontakta kommunen själva då styrelsen ej kan påverka detta utan att alla

måste själva ta kontakt.

16.4

Träden i området:

Det uppkom även att våra träd i området sköts dåligt och styrelsen meddela då att dom

kommer att omförhandla avtalet som finns med Farmartjänst under hösten och kommer då

att lyfta denna fråga.

19. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Mötesprotokollet finns klart 2021-06-22 och finns att hämta på Plöjargränd 81 from

2021-06-23.

20. Mötets avslutande.

Ordförande avslutade årsmötet.



Ordförande: Vid protokollet:

----------------------------------------------- ------------------------------------------------

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Anette Henningsson Daniel Edwardsson

Justerare 1: Justerare 2:

----------------------------------------------- ------------------------------------------------

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Rune Hellgren Marie Evald


