Föreningsstämma för Skyttstennäs tomtägareförening, ekonomisk förening

2021-03-27

Protokoll fört vid årsstämman i Skyttstennäs tomtägareförening, (717600-8014)
Datum: 2021-03-27, Plats: Årsstämman hölls som ett Teamsmöte. Närvarande:
Representanter för 26 st fastigheter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordförande, Eva Brevemark, förklarade stämman öppnad.
Stämman valde Lars-Åke Lönn till mötesordförande.
Rune Lönnqvist utsågs att vara protokollsförare.
Anna Bergman och Joanna Rutkowska utsågs att justera dagens protokoll.
Röstlängden fastställdes.
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
Den utskickade dagordningen fastställdes.

8.

Föreningens ordförande kommenterade huvuddragen i verksamhetsberättelsen för
2020. Stämman beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9.

Den valda revisorn, Linus Jacobsson, föredrog revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2020, och föreslog stämman att fastställa resultat- och
balansräkningarna samt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

10.

Stämman beslöt att godkänna de presenterade resultat- och balansräkningarna.

11.

Stämman beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

12.

Stämman fastställde styrelsens förslag på medlemsavgift och andra avgifter för
verksamhetsåret 2022:
Medlemsavgift
2 700 kr
Vägavgift
1 100 kr
Avgift för sommarvatten
750 kr

13.

Stämman fastställde styrelsens förslag på budget för verksamhetsåret 2022.

14.

Styrelsen fastställde en ram på 38 000 kr för arvoden till styrelseledamöter, revisorer,
valberedning och andra befattningshavare.

15.

Stämman valde Eva Brevemark som föreningens ordförande och Björn Lindgren som
vice ordförande, båda för verksamhetsåret 2021.

16.

Stämman valde följande tre personer som styrelseledamöter på två år:
Staffan Carlbom, Gunilla Engström och Bengt Åkerlind.
Vidare valde stämman följande två personer som styrelsesuppleanter på ett år:
Anna Bergman och Joanna Rutkowska.

17.

Stämman valde Linus Jacobsson och Katja Lagerwall som revisorer på ett år, och som
revisorssuppleant på ett år valdes Elisabeth Mitchell.

18.

Stämman valde Rickard Gradin som valberedare på ett år. Stämman uppmanade också
styrelsen att verka för att ytterligare valberedare engageras.

19.

Stämman beslutade enligt styrelsens proposition att tomtägareföreningen ska ansöka
om statliga och kommunala bidrag till underhållet av föreningens vägar.
1 av 2

Föreningsstämma för Skyttstennäs tomtägareförening, ekonomisk förening
20.

Inga motioner har inkommit till stämman.

21.

Information från styrelsen och övriga frågor och synpunkter:

2021-03-27

a) Föreningens ordförande informerade om att föreningen behöver personer som är
villiga att ta ett visst ansvar för skötselarbetet kring olika delar av våra sjöar.
b) Vidare meddelade föreningens ordförande att vårens röjardag och Valborgsfirandet
måste anpassas till de restriktioner som kommer att gälla i slutet på april.
c) Ordförande framförde föreningens tack till Torbjörn Lindström som flyttat från
Skyttstennäs och därför avgått som styrelseledamot.
Inga övriga frågor väcktes.
22.

Mötesordförande, Lars-Åke Lönn, förklarade sammanträdet avslutat och avtackades
av föreningens ordförande, Eva Brevemark.

Järlåsa 27/3 2021

________________________________________________________
Rune Lönnqvist (Sekreterare)

________________________________________________________
Lars-Åke Lönn (Ordförande)

________________________________________________________
Anna Bergman (Justerare)

________________________________________________________
Joanna Rutkowska (Justerare)
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