Stämmoprotokoll 2020
Omröstning via post pga
Covid-19
Protokoll från årsstämma i Segelkobbens samfällighetsförening
Datum: 2020-11-02
Tid: 14.00 - 17.30
Plats: Nedergården 277
Beslut = text i kursiv stil
På grund av Covid-19 så blev den ordinarie årsstämman i mars uppskjuten. Medlemmarna har
istället för ett fysiskt möte fått möjlighet att påverka de beslut som ska tas på årsstämman genom
poströstning.
Ett möte har hållits för att räkna rösterna. På mötet deltog revisorn Sören Anängen, rösträknarna
Caj Hoffman och Gunilla Anängen samt protokollföraren Roger Sundell.
På sidan 3 redovisas resultatet av rösträkningen.
1. Val av ordförande för stämman.
Ej tillämpligt för röstning.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Caj Hoffman och Gunilla Anängen.
3. Fastställande om stämman blivit behörigen utlyst.
Stämman godkänner att stämman har blivit behörigen utlyst.
4. Styrelsens och revisorns berättelser.
Stämman godkänner styrelsens och revisorns berättelser.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
6. Motioner.
Inga motioner har lämnats.
7. Fastställande av arvoden.
Stämman fastställer arvoden enligt styrelsens förslag.
8. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd.
Stämman godkänner budget och debiteringslängd som styrelsen föreslår.
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9. Val av styrelse och styrelseordförande.
Stämman fastslår valberedningens förslag.
10. Val av övriga arvoderade poster.
Övriga poster valdes enligt valberedningens förslag.
11. Val av revisorer.
Sören Anängen valdes om som revisor. Vakant plats som revisorsuppleant.
12. Tillsättning av vakanta poster.
Stämman beslutar att ge styrelsen tillstånd att tillsätta vakanta poster.
13. Fråga om val av valberedning.
Stämman väljer om den sittande valberedningen.
Stämman beslutar att valberedningen får välja in ytterligare en person i valberedningen under
årets gång.
14. Övriga frågor.
Två alternativ gavs för att rösta kring renovering av lekplatserna:
Alternativ 1 innebar att åtgärda alla 4 lekplatser samtidigt och snarast möjligt. Kostnad 661 647kr.
Alternativ 2 innebar att åtgärda en lekplats per år under 4 år. Kostnad 740 163kr.
Stämman valde alternativ 1.
15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Ej tillämpligt för röstning.

Antal lämnade röstblanketter
Inlämnade kuvert: 81 st.
Ogiltiga röstblanketter: Fyra enligt följande:
 En blankett inlämnad för sent (efter 20.00 den 1 november).
 En blankett där namnen på blanketten inte stämmer med röstlängden.
 Två blanketter där delägares underskrift saknas enligt röstlängden.
Dessa fyra blanketter har revisorn och rösträknarna bedömt som ogiltiga och har därför inte
ingått i rösträkningen. Observera att röstlängden är daterad mars 2020 då ordinarie årsstämma skulle genomföras.

Giltiga röstblanketter: 77 st.

Röstresultat
Resultatet av poströstningen redovisas på nästa sida.
På en del blanketter saknas kryssmarkering på vissa frågor. Antalet kryssmarkeringar kommer därför inte upp till det maximala antalet 77 på dessa frågor.
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Nr

Förslag till beslut

JA

NEJ

AVSTÅR

1

Val av ordförande för stämman. Ej tillämpligt för röstning.

–

–

–

2

Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman. Godkänner du/ni de två personer som föreslås?

73

1

1

3

Fastställande om stämman blivit behörigen utlyst. Godkänner du/ni att stämman blivit behörigen utlyst?

75

1

0

4

Styrelsens och revisorns berättelser. Godkänner du/ni
styrelsens och revisorns berättelser? (Se sid. 5 - 12.)

73

1

1

5

Ansvarsfrihet för styrelsen. Godkänner du/ni revisorns
förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019?

70

4

2

6

Motioner. Inga motioner hade lämnats in till den ordinarie föreningsstämman. Ej tillämpligt för röstning.

–

–

–

7

Fastställande av arvoden. Godkänner du/ni det belopp
som styrelsen föreslår i budgeten?

71

3

2

8

Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av
debiteringslängd. Godkänner du/ni den budget och debiteringslängd som styrelsen föreslår? (Se sid. 13 -15.)

73

3

0

9

Val av styrelse och styrelseordförande. Godkänner
du/ni valberedningens förslag avseende styrelse och
styrelseordförande?

72

2

2

10

Val av övriga arvoderade poster. Godkänner du/ni valberedningens förslag avseende övriga arvoderade poster?

69

2

4

11

Val av revisorer. Godkänner du/ni valberedningens förslag avseende revisorer?

73

2

1

12

Tillsättning av vakanta poster. Godkänner du/ni att styrelsen vid behov får tillsätta vakanta poster?

72

3

1

13

Fråga om val av valberedning. Godkänner du/ni omval
av Lena Utberg och Birgitta Ekman och att de dessutom får fullmakt att tillsätta vakant post i valberedningen?

72

2

2

14

Övriga frågor. Här ska du/ni välja vilket alternativ du/ni
röstar på när det gäller renovering av lekplatserna.
Markera JA för det alternativ du väljer och NEJ för det
alternativ du inte väljer. Eller markera AVSTÅR på båda
om du/ni avstår från att rösta.

57

7

10

6

38

11

–

–

–

Alternativ 1 – Åtgärda alla fyra lekplatser samtidigt
och snarast möjligt. Kostnad: 661 647 kr.
Alternativ 2 – Åtgärda en lekplats per år under en fyraårsperiod. Kostnad: 740 163 kr.

15

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Ej tillämpligt för röstning.
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