
Fjällboholmars samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 25 juli 2020 kl 10.00

stämman framflyttad pga covid 19 
Plats; Centrumhuset 

§1 Stämmans öppnande
Förenings ordförande  hälsar de närvarande medlemmarna välkomna och förklarar årets stämma 
öppnad.

§2 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman förklarades stadgeenlig utlyst

§ 3 Justering av röstlängd
Stämman representeras av 67 fastigheter/medlemmar samt en fullmakt totalt 68 st. 

§ 4 Val av ordförande för stämman
Stämman valde Tomas Holmquist till ordförande

§ 5 Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Anne Skogh till sekreterare

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare
Stämman valde C-G Wrangel väg 10:14 och Emanuel Sparring väg 7:3  till justerare och 
rösträknare

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt förslag till resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret 2018
Istvan von Polgar redogjorde för styrelsens arbete under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 
Resultat - och - balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31 redovisas av Istvan von 
Polgar. Samfällighetsförening har en god ekonomi. Handlingarna bifogas protokollet.

§ 9 Revisionsberättelse
 Revisionsberättelsen redovisades av Björn Lundin. Revisionsberättelse bifogas protokollet.

§10 Fastställande av resultat - och – balansräkning för 2019
Stämman beslöt att fastställa resultat - och - balansräkning för 2019.

§ 11 Beslut om disponering av årets resultat
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2019



§ 13 Styrelsens förslag till till medlemsavgift för 2020 i enlighet med bilagd debiteringslängd
Av styrelsen upprättad resultaträkning för år 2019 ligger till grund för upprättad budget för år 2021. 
Styrelsens föreslår oförändrad årsavgift för år 2021 med 2 100 kronor som ska vara 
samfällighetsförening tillhanda senast 28/2. Avdrag får göras med 200 kronor per städdag som 
fastighetsägaren har deltagit i max 600 kronor per fastighet. Ifall årsavgiften inte erläggs kommer 
två påminnelser att skickas ut, påminnelseavgiften är 60 kronor per påminnelse. Sker lagsökning 
ska avgiften betalas av fastighetsägaren.

Stämman röstade för styrelsens förslag.

14 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Ordförande: Istvan von Polgar (omval 1 år) väg 12:3
Ledamot: Anne Skogh (1 år kvar) väg 2:11
Ledamot: Annelie Sparring (nyval 2år) väg 7:3
Ledamot: Sven Erik Björk (1 år kvar) väg 3:3
Ledamot: Stefan Hjälte (omval 2 år) väg 18:1
Suppleant: Arne Sehlström (omval1 år) väg 12:2
Suppleant: Ylva Sallros (nyval 1 år) väg 16:3
Suppleant: Jan-Ove Malmström (omval 1 år) väg 16:11

Stämman beslöt i enlighet med valberednings förslag

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberednings förslag
Revisor: Eva Jönsson (nyval 2 å) väg 18:7
Revisor: Birgitta Fosselius (1 år kvar) väg 7:14
Revisor suppleant: Ulla Strid (nyval 2 år) väg 3:2
Revisor suppleant: Inger Asplund (omval 1år) väg 5:5

Stämman beslöt i enlighet med valberednings förslag

§ 16 Ersättning till styrelse och revisorer 
En motion har inkommit från Alf Wallin där motionären förslår att ersättning ska regleras i  
prisbasbelopp. Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen ska tilldelas 2 prisbasbelopp att fördela 
dels 1 prisbasbelopp till styrelsen dels 1 prisbasbelopp att fördelas mellan de arbetsutskott som 
tillsätts av styrelsen.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag

§ 17 Val av valberedning
Stämman valde enligt nedan:
C-G Wrangel  (nyval 1 år) väg 10:12 Sammankallande
Anna Eriksson (nyval 1 år) väg  7:12  
Elisabeth Hägglund (nyval 1 år)     väg 16:31

§ 18 Motioner 6 st motioner har inkommit
1) Motion från Alf Wallin som redogjordes under § 16.
2) Motion från Peter Allerstam gällande mark och skog: Istvan von Polgar redogjorde för 

styrelsen arbete gällande mark och skog och att arbetet fortgår med dessa frågor.
3) Motion gällande vattenprover från Birger Pettersson: Tomas Holmquist redogjorde för 

arbetet med vattenprover som har pågått och pågår det har tagits 17 st prover på olika vägar 
under året i samarbete med Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor är 
tillsyndmydighet för vår vattenanläggning. Styrelsen avslår motionen då det till dags dato 



tas tillräckligt med prover.  
4) Motion från Birger Pettersson gällande vildsvinen i området. Istvan von Polgar redogör för 

de lagar som reglerar jakt av vildsvin. Styrelsen avslår motionen.
5) Motion från Anita Andre gällande de utmärkta stigarna i området. Istvan von Polgar 

redogjorde för arbetet med att ta fram stigarna och att det ingick i arbetet med mark och 
skogs redovisningen. Styrelsen avslår motionen men tar till sig motionärens åsikter och 
stämman uppdrog till styrelsen att se över stigdragningarna och uppsatta skyltar.

6) Motion från Alf Wallin som redogjorts under § 16.

§ 19 Övriga frågor
marklov
redogjorde Istvan von Polgar för arbetet med uppröjningen efter stormen Alfrida och dess 
konsekvenser. Styrelsen önskar att få mandat från stämman att fortsätta arbetet med marklov. 
Stämman uppdrog till styrelsen att fortsätta arbetet med marklov.
vägförening
redogjorde Istvan von Polgar för vägförenings årsmöte och deras planer på att rusta vår del av 
kustvägen.
upprop angående frivilliga 
styrelsen söker frivilliga som kan hjälpa till i samfällighetsförening med olika kunskaper inom alla 
områden. 

§ 20 Meddelande om tid och plats för justering av stämmoprotokollet
Justering av protokollet ska göras lördagen den 8 augusti 2020 vid centrumhuset.

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet anslås på förenings anslagstavlor samt på hemsidan senast den 10 augusti 2020. 
Originalprotokollet förvaras hos sekreteraren.

§ 22 Mötet avslutas
Stämmans ordförande Istvan von Polgar tackar stämman för visat intresse och deltagande.

Tomas Holmquist Anne Skogh
ordförande sekreterare

Justerare:

C-G Wrangel  Emanuel Sparring


