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Protokoll från föreningsstämma den 28 augusti 2020 

Plats: Rangsta brygga, RBK:s klubbstuga 

1. Sammanträdet öppnas 
Katarina Fernström, ordförande i samfälligheten, öppnade stämman och hälsade alla 
välkomna. 
 

2. Godkännande av kallelsen 
Stämman godkände kallelsen 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman 
Stämman valde Olov G Pettersson till ordförande och Emanuel Holwaster till sekreterare 
 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt fungera som 
rösträknare 
Barbro Moberg och Anders Mårtensson valdes av stämman som rösträknare och justerare. 
 

5. Fastställande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt redovisning av bokslut 
Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på samfällighetens hemsida inför mötet. Katarina 
Fernström redogjorde för verksamhetsberättelsen.  
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
Bokslut redogjordes av Bengt Vestergren 
Bokslutet godkändes av stämman och lades till handlingarna 
 

7. Revisionsberättelse 
Revisor Ann-Christin Zander Holwaster sammanfattade revisionsberättelsen för 
stämman. Berättelsen har även funnits tillgänglig på samfällighetens hemsida. 
Revisorerna yrkade på att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 
2019/2020 års förvaltning. Resultat och balansräkning fastställdes och stämman beslöt att 
lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019/2020 års förvaltning  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

9. Behandling av inkomna ärenden och motioner 
En motion har inkommit vilken finns tillgänglig på samfällighetens hemsida. Motionen avser: 
”Redovisning av system och tjänster som styrelsen introducerat i sitt arbete”. 
Svaret på motionen redovisades av styrelsens ordförande Katarina Färnström. Svaret finns 
att läsa på vägföreningens hemsida. 
Stämman godkände svaret på motionen. 
 
Styrelsen hade också ett förslag till stämman (enligt protokoll 2019-08-14) om att 
styrelsesuppleanter skall få arvode på 500kr per år och person. 
Stämman godkände ett årsarvode på 500kr per person för styrelsesuppleanter 
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10. Bidrag till Östergrimsta Vägsamfällighet 

Stämman beslöt att lämna ett bidrag till Östergrimsta Vägsamfällighet på 10 000 kr, liksom 
föregående år. 

 

11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020-05-01 - 2021-04-30 samt 
fastställande av debiteringslängd 2020/2021. 
Budget och debiteringslängd finns tillgängliga på hemsidan och redovisades på stämman av 
Bengt Vestergren. Debiteringslängden är oförändrad men för vissa fastigheter blir det 
förändringar pga. vissa har förändrat sitt boende. 
Stämman fastställde budgeten. 
 

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Styrelsen föreslog samma årsarvode som förra perioden dvs 900kr/person för 
styrelseledamöter och 500kr/person för revisorer. 
Stämman godkände ersättningen. 
 

13. Sista dag för inbetalning av årsavgift, den 30/9 2020 
Stämman godkände sista betalningsdatum. 
 

14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 
I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att välja Anders Mårtensson (omval), 
Bengt Vestergren (omval), samt Tina Jonasson (nyval), som ordinarie styrelseledamöter för 
två år. 
 
Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja suppleanterna 
Joakim Andersson (Nyval) och YIva Eriksson (omval) för ett år. 
 
Stämman beslöt att välja Katarina Fernström (omval) till ordförande under två år i enlighet 
med valberedningens förslag. 
 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
Stämman beslöt att omvälja revisorerna Ann-Christine Zander Holwaster och Melker 
Ödebrink för ett år, i enlighet med valberedningens förslag. Maria Gustafsson valdes, i 
enlighet med valberedningens förslag, av stämman till revisorssuppleant för ett år. 
 

16. Val av valberedning 
Emanuel Holwaster och Ida Holwaster valdes, i enlighet med valberedningens förslag, av 
stämman till valberedning. 
 

17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor uppkom. 
 

18. Föreningsstämman avslutas 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 
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Justerare      Justerare 


