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Protokoll 

Protokoll fört vid Kvarnbergets Samfällighetsförenings årsstämma. 

Datum: 2017-03-23 Tid: 19:00 – 20:30 Plats: Kvarnstugan 

§1. Sammanträdet öppnas av ordförande Ulla Blom Ivarsson som hälsade 
alla välkomna. 24 närvarande fastighetsägare och 2 stycken fullmakter. 

§2. Mötet förklarade mötet behörigen sammankallat. 
Årsmöteshandlingarn har delats ut till samtliga fastighetsägare. 

§3. Bo Pettersson valdes till mötesordförande. 

§4. Magnus Sjögren valdes till mötessekreterare. 

§5. Föredragningslistan godkändes. 

§6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Annelie Kasa, 
Långdansgatan 202 och Bo Karlström, Långdansgatan 238 

§7. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

§9. Revisorns revisionsberättelse godkändes. 

§10. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget samt debiteringslängd 
kunde inte godkännas då det kort innan årsmötet upptäckts att 
debiteringslängden behövde justeras. 
Mötet beslutar att godkänna nivån på första utdebiteringen. 
Kassör Clas Sjögren kommenterade debiteringslängden och revisor Clas Larsson 
kommenterar detaljerna om fördelningen per GA för pengarna på föreningens 
rörelsekonto. En tydligare fördelning av befintliga kapital på rörelsekontot behöver 
göras samt att debiteringslängden och budgeten behöver uppdateras för att 
förtydliga pengaflöden till och från respektive GA. 
Ett extra årsmöte ska hållas för att besluta om inkomst- och utgiftsstat, uttaxering 
och debiteringslängd. 

§12. Årsmötet valde styrelse enligt följande: 
Ulla Blom Ivarsson, Långdansgatan 226, Ordförande  Omval 1 år 
Annelie Kasa, Långdansgatan 202, Ledamot  Fyllnadsval (för Sara Gernandt) 1 år 
Clas Sjögren, Långdansgatan 178, Ledamot  Omval 2 år 
Milla Merdzic, Långdansgatan 132, Ledamot  Nyval 2 år 
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Pernilla Wiklander, Långdansgatan 244, Suppleant  Nyval 1 år 
Jonas Åberg, Långdansgatan 134, Suppleant  Nyval 1 år 

Utöver ovanstående personer ingår också följande personer i styrelsen. 
Magnus Sjögren, Långdansgatan 82, Ledamot  1 år kvar 

§13. Val av revisor 
Clas Larsson, Långdansgatan 178, Revisor  Omval 1 år 
Revisorssuppleant  Vakant 

§14. Val av funktionärer 
Björn Gustafsson, Långdansgatan 244, Stugfogde  Nyval 1 år 
Jan-Erik Thomsson, Långdansgatan 198, Gårdskarl  Omval 1 år 
Andreas Friberg, Långdansgatan 72, Gårdskarl  Omval 1 år 

§15. Val av valberedning 
Mötet beslutade att den ordning där valberedningen utgörs av de som är 
skötselområdesansvariga under det aktuella verksamhetsåret ska fortsätta. 
Ett skötselområde är sammankallande enligt ett rullande schema. 

§16. Inga motioner har inkommit till styrelsen 

§17. Övriga frågor 

1. Information om att trädfällningen kommer att dra igång under våren. 

§18. Årsmötesprotokollet kommer att finnas på hemsidan. 
Om det finns någon som saknar möjlighet att läsa protokollet på vår hemsida så 
kan man kontakta sekreteraren. 

§19. Mötet avslutas 

1. Antackning av avgående sekreteraren Klaes Magnusson, ledamoten Sara 
Gernandt, suppleanten Maria Tallving samt stugfogden Elisabeth Bladh. 

2. Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Norrköping den 23 mars 2017 

   Bo Pettersson, mötesordförande 

   Magnus Sjögren, sekreterare 

Justeras 

  Annelie Kasa   Bo Karlström 
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