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Årsstämmoprotokoll för Gräsåkers samfällighetsförening 
Stämman hölls utanför samfällighetslokalen torsdagen den 17 juni 2021 
 

§1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande 

Ordförande Mia Beckman hälsar alla välkomna förklarar årsstämman 2021 öppnad. 

 

§2 Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Stämman fastslår att stämman blivit behörigt utlyst. 

 

§3 Godkännande av dagordningen 

Stämman godkänner dagordningen. 

 

§4 Val av ordförande för stämman 

Stämman väljer föreningsordföranden Mia Beckman (43B) till stämmans ordförande. 

 

§5 Val av sekreterare för stämman 

Mats Nyman (37C) väljs till sekreterare för stämman. 

 

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

Per Lilja och Helena Stagnell väljs till justeringsmän tillika rösträknare för stämman. 

 

§7 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden för stämman fastställs. 33 fastighetsägare är närvarande och tre 

representeras av ombud. Röstlängden återfinns som bilaga till protokollet. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Mia Beckman läser upp verksamhetsberättelsen. 

 

§9 Revisorernas berättelse 

Revisorerna Jan Gullstrand och Hans Alm har granskat räkenskaper, årsredovisning och 

styrelsens förvaltning för år 2020. Revisorerna anser att styrelsen följer en god 

redovisningssed och har förvaltat samfälligheten väl. Revisorerna anser att  resultatet är 

rättvisande och rekommenderar stämman att fastställa balansräkning och resultat samt 

ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

§11 Framställan från styrelsen (Se bilaga) 

Mia redogör för framställan angående gemensam fakturering för avfallshanteringen. 
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Stämman röstar för förslaget i framställan. 

Närvarande: 33 röster för. Tre (3) röster för via ombud. 

  

§12 Motioner från medlemmarna 

Inga motioner har kommit från samfällighetens medlemmar. 

 

§13 Genomgång av balans- och resultaträkning för 2020 

Styrelsens kassör Erik Kvist redogör för balans- och resultaträkning.  

Stämman godkänner resultat- och balansräkningen. 

 

§14 Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

Styrelsen föreslår att ersättningarna ligger kvar på nuvarande nivå. Stämman godkänner 

ersättningarna. 

 

§15 Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

Erik Kvist redogör för styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan.  

Stämman godkänner investerings- och underhållsplanen. 

 

§16 Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår 2021 

Erik Kvist redogör för styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021. Stämman 

godkänner förslaget till budgeten. 

 

§17 Beslut gällande samfällighetsavgiften 

Samfällighetsavgiften kommer att ligga kvar på 1 100 kronor fram till nästa stämma. 

Stämman godkänner avgiften. 

 

§18 Godkännande av debiteringslängd 

Stämman godkänner debiteringslängden. 

§19 Val av styrelseordförande fram till stämman 2022 

Maria Beckman (43B) får förnyat förtroende och väljs till styrelseordförande.cPosten väljs 

för ett (1) år. 

 

§20 Val av styrelseledamöter 

Stämman godkänner valberedningens förslag. 

 

§21 Val av revisorer 

Stämman godkänner valberedningens förslag, Lisa Välllfors och Per Lilja, som väljs till 

revisorer. 
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§22 Val av valberedning och sammankallande 

Stämman godkänner förslaget. Gårdsombuden utgör valberedning. Ordförande är 

sammankallande. 

 

§23 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

Torsdagen den 24/6 och måndagen den 28/6 kl 17.00. 

 

§24 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Original finns hemma hos ordförande Mia Beckman på Gräsåkersvägen 43B samt  på 

hemsidan (www.grasaker.se). 

 

§25 Övriga frågor 

Frågan om elbilsladdning tas upp. Styrelsen håller med om att frågan är viktig, men att det 

kommer att krävas engagemang från medlemmarna för att ta den vidare. Styrelsen 

informerar även om det kommande arbetet med att ta fram tydligare regler för området. 

 

§26 Stämmans avslutande 

Ordförande Mia tackar alla närvarande för visat intresse och engagemang och  förklarar 

stämman avslutad. 
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Ordförande – Mia Beckman 
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Sekreterare – Mats Nyman   Justeras: Per Lilja / Helena Stagnell 

http://www.grasaker.se/
http://www.grasaker.se/

