
 

 

Årsstämma Enkärrets samfällighetsförening 23/5 2019  
1. Årsmötets öppnande.   
Ordförande Maria Ahlholm förklarade mötet öppnat   
2.  Val av ordförande för stämman   
Mötet valde Kjell Bjerrehorn till ordförande stämman.  
3.  Val av sekreterare för stämman   
Till sekreterare valdes Ansa Lindholm  
4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare   
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ulrika Starck och Marijana Nyberg.  
5.  Frågan om årsmötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst.   
6.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
7. Antecknande av medlemmar genom närvarolista  
Alla närvarande prickades av vid ankomst till stämman.  
8. Fastighetslista/debiteringslängd Fanns tillgänglig på stämman, i enlighet med 
den nya personuppgiftslagen (GDPR). I 2 exemplar.  
9. Beslut om röstningsförfarandet vid stämman   
1 röst per fastighet enligt gängse sed.  
10. Verksamhetsberättelse för det gångna året   
Kjell läste igenom rubrikerna.  
Maria föredrog vägplanen.  
Kommentar från medlem angående punkt 6 i verksamhetsberättelsen angående 
fakturor som borde ha skickats till vägverket. Medlemmen fick en förklaring som 
godtogs.   
De gröna pumparna är inventerade 2 stycken behöver lagas. 1 pump har blivit lagad 
av en medlem och fungerar nu. Alla pumpar som fungerar har bra vatten.  
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.   
11. Ekonomisk berättelse   
Calle redovisade resultatrapporten och balansrapporten.   
Stämman beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.   
12. Revisorernas berättelse   
Alla har fått ta del av revisionsberättelsen via kallelsen.  
13. Ansvarsfrihet för styrelsen   
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
14.  Framställning från styrelsen och motion från medlemmar   
Inga motioner hade inkommit till stämman.  
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt ersättning till styrelsen   
och revisorer.  
Calle redovisade 3 olika budgetförslag.   
Styrelsen föreslår alternativ 3.   
En medlem yrkar på förslag 2 och stämman går till omröstning.  
17 röster på förslag 3  
8 röster på förslag 2  
Styrelsens förslag bifalles.  
16. Styrelsens förslag för medlemsavgift   
Se ovan.   
17. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år   
I tur att avgå:  
- Anna Blomkvist (Ledamot)  



 

 

- Mattias Fallgren (Ledamot)  
- Maria Hansen (Suppleant)   
Anna och Mattias valdes om på ytterligare 2 år.   
Styrelsen avser att använda endast 1 suppleant under nästa mandatperiod  
18. Val av valberedning till årsmötet 2020   
Inga frivilliga på stämman. Styrelsen tar uppdraget att fixa ny valberedning.  
19. Val av Revisorer.   
I tur att avgå: Rickard Tingström   
Ingen frivillig, styrelsen tar uppdraget att hitta en ny revisor.   
20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på nya anslagstavlan på Ladan samt på 
hemsidan från och med den 6/6.  
21. Mötets avslutande  
Maria avslutade mötet och tackade alla närvarande.   
  

  

______________________  
Vid pennan Ansa Lindholm           

____________________        ____________________________  
justerare Ulrika Starck              justerare Marijana Nyberg  

 


