Fjällboholmars samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 29 maj 2021 kl 13.00
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 samt fastställande av dagordning
§ 3 Justering av röstlängd
Stämman representeras av fastigheter/medlemmar totalt 53 st.
§ 4 Val av ordförande för stämman
Stämman valde Jannicke Söderberg till ordförande
§ 5 Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Anne Skogh till sekreterare
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare
Stämman valde Ann Hennicks väg 11:12 och Jan-Owe Malmström väg 16:11 till justerare och
rösträknare
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt förslag till resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret 2020
Istvan von Polgar redogjorde för styrelsens arbete under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
Resultat - och - balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-01 -2020-12-31 redovisas av Istvan von
Polgar. Handlingarna bifogas protokollet.
§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen redovisades av Birgitta Fosselius. Revisionsberättelse bifogas protokollet.
§ 9 Fastställande av resultat - och – balansräkning för 2020
Stämman beslöt att fastställa resultat - och - balansräkning för 2020.
§ 10 Beslut om disponering av årets resultat
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2020

§ 12 Styrelsens förslag till till medlemsavgift för 2021 i enlighet med bilagd debiteringslängd
Av styrelsen upprättad resultaträkning för år 2020 ligger till grund för upprättad budget för år 2022.
Styrelsens föreslår oförändrad årsavgift för år 2021 med 2 100 kronor som ska vara
samfällighetsförening tillhanda senast 28/2 samt att avskaffa avdrag för städdagarna med 200
kronor per städdag från och med 2022-01-01. Stämman röstade för styrelsens förslag.
§13 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Ordförande: Istvan von Polgar
(omval 2 år)
Ledamot:
Anne Skogh
(omval 2år)
Ledamot:
Annelie Sparring
(1 år kvar)
Ledamot:
Sven Erik Björk
(omval 2 år)
Ledamot:
Kristoffer Söderholm
(fyllnadsval 1 år)
Suppleant:
Arne Sehlström
(omval 1 år)
Suppleant:
Ylva Sallros
(omval 1 år)
Suppleant:
Klas Alsén
(nyval 1år)
Stämman beslöt i enlighet med valberednings förslag

väg 12:3
väg 2:11
väg 7:3
väg 3:3
väg 8:11
väg 12:2
väg 16:3
väg 14:1

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberednings förslag
Revisor:
Eva Jönsson
(1 år kvar )
Revisor:
Birgitta Fosselius
(omval 2 år)
Revisor suppleant: Marie Rögde
(fyllnadsval 1 år)
Revisor suppleant: Inger Maria Byström
(nyval 2 år)
Stämman beslöt i enlighet med valberednings förslag

väg 18:7
väg 7:14
väg 2:7
väg 7:17

§ 15 Ersättning till styrelse och revisorer
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
§ 16 Val av valberedning
Stämman valde enligt nedan:
Anna Eriksson
(omval 1 år) väg 7:12
Stefan Hjälte
(nyval 1 år) väg 18:1
Ann Hennicks
(nyval 1 år) väg 11:12

Sammankallande

§17 Motioner
1)
Motion från Alf Wallin om en större toalettpappershållare samt elektrisk handdukstork, en
större toalettpappershållare är redan monterad och stämman avslog motionen i enlighet med
styrelsens förslag. Stämman uppdrog till styrelsen att tillse att städbolaget fyller på
pappershanddukar samt att det finns soppåsar till papperskorgarna på toaletterna.
2) Motion från Birger Pettersson gällande vildsvinen i området. Stämman avslog motionen i
enlighet med styrelsens förslag. Stämman uppdrog till styrelsen att arbeta vidare med frågan i
samarbete med jaktlaget.
§ 19 Övriga frågor
Istvan von Polgar informerade om en skrivelse som inkommit till styrelsen från en medlem från
2020 gällande yttrandefriheten och vägföreningen.

Styrelsen vill ha till ett samarbete med vägförening och då tillsätta en vägfogde från styrelsen som
även ingår i vägföreningsstyrelse.
Sven-Erik Björk uppmanar alla medlemmar att lämna sin privata mejladress till honom så att
medlemsmatrikeln blir uppdaterad med medlemmarnas privata mejladresser då mejladresser till
företag studsar tillbaka. Så information från styrelsen når alla.
Arne Sehlström informerade om barnpoolen de säkerhetskrav som gäller för barnpoolen samt det
juridiska ansvaret Stämman uppdrog till styrelsen att arbeta vidare med frågan.
Gällande soptunnorna vi centrumanläggning förslog Anki Chemnitz att man märker ut den soptunna
som är samfällighetens soptunna.
Skyltarna som visar stigarna i området diskuterades och olika åsikter framfördes. Inga motioner
fanns att fatta beslut om vid denna stämma i frågan.
§19 Meddelande om tid och plats för justering av stämmoprotokollet
Justering av protokollet ska göras lördagen den 5 juni 2021 vid centrumhuset.
§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet anslås på förenings anslagstavlor samt på hemsidan senast den 12 juni 2021.
Originalprotokollet förvaras hos sekreteraren.
§ 21 Mötet avslutas
Stämmans ordförande Jannicke Söderberg tackar stämman för visat intresse och deltagande.
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