BÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2020-04-27

STÄMMOPROTOKOLL
Fört vid 2020 års ordinarie stämma.

1.

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Jenny Lantz öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna.
20 av samfällighetens totalt 99 fastigheter representerades på årets stämma.

2.

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Stämman fanns stadgeenligt utlyst.

3.

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande valdes Jenny Lantz och till sekreterare valdes Fredrik Roos.

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Emil Wanngren, Gamla Kyrkvägen 24
och Erika Sales Mbv. 350

5.

Godkännande av dagordningen
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

6.

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 2019 samt årsredovisning
Förvaltnings- och verksamhetsberättelsen föredrogs inför stämman, liksom föreningens
årsredovisning.
Förvaltnings- och verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen godkändes därefter.

7.

Beslut om avsättning till yttre fond
Godkändes enligt förslaget.

8.

Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att tillgängliga vinstmedel
disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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9.
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Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman godkände verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisorernas berättelse samt
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättningen godkändes enligt budget för 2020.

11. Garagegruppens rapport
En garagegrupp startades upp hösten 2019 efter stämmobeslut på styrelsens motion till
årsstämman 2019. Garagegruppen har före årsstämman 2020 lämnat sin rapport till styrelsen
och den finns också med som Bilaga 1 i stämmohandlingarna 2020.
Denna punkt bordlades till eventuell extrastämma i höst. Detta p.g.a. rådande pandemi och
önskan om kortast möjliga årsstämma.
12. Inkomna motioner
Punkten bordlades till eventuell extrastämma
13. Verksamhetsplan och budget 2020 samt samfällighetsavgift
Verksamhetsplan och budget föredrogs för stämman.
Stämman fastställde styrelsens förslag.
Frågor som diskuterades särskilt:
Samfällighetsavgiften höjs 2020 med ca 100 kr per fastighet och månad, detta p.g.a. att
styrelsen ser ett ökat behov av underhåll framöver.
Frågan om vi kommer renovera lekplatserna under 2020 togs upp. Styrelsen planerar att under
2020 åtminstone delvis genomföra de åtgärder som underhållsplanen pekar ut gällande
lekplatser (t.ex. gungbrädan område 1, klätterställningar i område 3 och 6,…). Styrelsen
önskar att boende kring varje lekplats kommer in med åsikter/förslag om hur just den
lekplatsen borde utvecklas. De som är intresserade av att hjälpa till (både med planering
och/eller fysiskt arbete) får gärna anmäla sitt intresse till styrelsen.
14.

Val av styrelseordförande och styrelse
Stämman röstade ja till valberedningens förslag till ny styrelse samt revisorer.
Styrelsens sammansättning för 2020:
Jenny Lantz
Emine Oulad Younes
Fredrik Roos
Anders Thunholm
Kaj Nord
Emil Wanngren
Mattias Eriksson

Ordförande
Ledamot, Vice ordförande
Ledamot, Sekreterare
Ledamot, Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

1 år, omval
1 år, omval
2 år, omval
2 år, omval
2 år, omval
1 år, omval
1 år, omval
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15. Val av revisorer
Andreas Gugg
Annika Ritzl
Lars Holmqvist
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Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

2 år, omval
1 år, omval
1 år

16. Val av valberedning
Frågan bordlades.
Beslut om valberedning tas på extrastämma.

17. Meddelande om vilka som utsetts till städledare och vilka dagar som är
städdagar
Lista i stämmohandlingarna.
Städdatum föreslagna på samma lista fastställdes av stämman.

18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
19. Stämmans avslutande
Presentkort överlämnades till avgående styrelseledamoten Erika Sales.

Sekreterare

Justeras

…………………………………………
Fredrik Roos, Mbv.334
Sekreterare

…………………………………………
Jenny Lanz, Mbv. 286
Stämmans ordförande

Justeras

Justeras

…………………………………………
Emil Wanngren, GKv. 24

…………………………………………
Erika Sales, Mbv. 350
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