Stämmoprotokoll 2022
Omröstning via poströster
Protokoll från årsstämma i Segelkobbens samfällighetsförening
Datum: 2022-04-11
Tid: 13.30 - 17.00
Plats: Norra Läget 22
Beslut = text i kursiv stil
Alla covid-restriktioner är borttagna men styrelsen har ändå, av försiktighetsskäl, valt att
genomföra även denna årsstämma via poströstning.
Ett möte har hållits för att räkna rösterna. På mötet deltog revisorn Sören Anängen samt
rösträknarna Caj Hoffman och Gunilla Anängen. Protokoll skrevs av Roger Sundell.
På sidan 3 - 4 redovisas resultatet av rösträkningen.
1. Val av ordförande för stämman.
Ej tillämpligt för röstning.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
Stämman väljer Caj Hoffman och Gunilla Anängen till justeringsmän och rösträknare.
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 godkänner revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
6. Motioner.
Motion 1 – Förslag till komplettering av fond- och underhållsplan.
Stämman godkänner styrelsens förslag att motionen beviljas.
Motion 2 – Ta fram en trädvårdsplan.
Stämman godkänner styrelsens förslag att motionen avslås.
Motion 3 – Klarlägg och informera om vad som gäller för den gemensamma marken.
Stämman godkänner styrelsens förslag att motionen beviljas.
7. Fastställande av arvoden.
Stämman godkänner arvoden enligt styrelsens förslag.
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8. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd.
Stämman godkänner budget och debiteringslängd enligt styrelsens förslag.
9. Val av styrelse och styrelseordförande.
Stämman väljer styrelse och styrelseordförande enligt valberedningens förslag.
10. Val av övriga arvoderade poster.
Stämman väljer övriga arvoderade poster enligt valberedningens förslag.
11. Val av revisorer.
Stämman väljer revisorer enligt valberedningens förslag.
12. Tillsättning av vakanta poster.
Stämman godkänner att ge styrelsen tillstånd att tillsätta vakanta poster.
13. Fråga om val av valberedning.
Stämman väljer om den sittande valberedningen.
Stämman godkänner att valberedningen får välja in ytterligare en person i valberedningen under
årets gång.
14. Övriga frågor.
Styrelsens föreslår att delar av tidigare års överskott (500 000 kronor) flyttas in i Fond gemensam.
Stämman godkänner styrelsens förslag att delar av tidigare års överskott (500 000 kronor) flyttas
in i Fond gemensam.
15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Ej tillämpligt för röstning. Protokollet publiceras på föreningens hemsida och finns även tillgängligt
hos föreningens sekreterare Nicklas Tiger senast 14 dagar efter stämman (rösträkningen).

Antal inlämnade röstblanketter
Inlämnade röstblanketter: 75 st.
En röstblanketter inlämnades för sent (efter 20.00 den 10 april). Denna blankett har revisorn och
rösträknarna bedömt som ogiltig och har därför inte ingått i rösträkningen:
Giltiga röstblanketter: 74 st.
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Röstresultat
På några blanketter var inte samtliga frågor besvarade utan lämnade blanka. Dessa visas i kolumnen
BLANK. Antalet kryssmarkeringar kommer därför inte upp till det max. antal 74 på samtliga frågor.
Nr

Förslag till beslut

JA

NEJ

AVSTÅR

BLANK

–

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?

68

3

3

3

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

68

3

2

4

Styrelsens och revisorns berättelser. Godkänner du/ni
styrelsens och revisorns berättelser? (Se sid. 6 - 11.)

70

1

3

5

Ansvarsfrihet för styrelsen. Godkänner du/ni revisorns
förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021?

65

3

6

6

 Motion 1 – Förslag till komplettering av fond- och
underhållsplan. Godkänner du/ni styrelsens förslag
till beslut?

69

3

2

 Motion 2 – Ta fram en trädvårdsplan. Godkänner
du/ni styrelsens förslag till beslut?

64

9

1

 Motion 3 – Klarlägg och informera om vad som
gäller för den gemensamma marken. Godkänner
du/ni styrelsens förslag till beslut?

68

4

2

7

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

67

2

5

8

Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande
av debiteringslängd. Godkänner du/ni den budget och
debiteringslängd som styrelsen föreslår? (Se sid. 16 18.)

68

3

2

9

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

66

3

5

10

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

65

2

7

11

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

68

2

4

12

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

69

3

2

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?

68

4

2

1

1
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14

Övriga frågor. Godkänner du/ni styrelsens förslag att
delar av tidigare års överskott (500 000 kronor) flyttas
in i Fond gemensam?

15

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

70

3

1

–

–

–

Roger Sundell
Vid protokollet

Sören Anängen
Revisor

Caj Hoffman
Protokolljusterare/rösträknare

Gunilla Anängen
Protokolljusterare/rösträknare

–
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