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Styrelsemöte nr 21 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 8/4 2010 
Tid: 19.00 
Lokal: Hemma hos Monica och Magnus Erixon 
 
Närvarande: 
Magnus Erixon   (Magnus E) 
Magnus Rysjö   (Magnus R) 
Monica Erixon   (Monica E) 
Monica Lindstedt Käck  (Monica L K) 
Veronica Kuess   (Veronica) 
Linda Lööw, valberedningen (Linda L) 
Jesper Windh, valberedningen (Jesper W) 
 
Ej närvarande: 
Jirar Jenee   (Jirar) 
Anna Jacobsén (PEAB)  (Anna) 
 
 
1. Mötet öppnat. 

2. Valberedningen går igenom de förslag som finns på den nya styrelsen. Förslagen är: 
- Magnus Rysjö, nuvarande suppleant men väljs in på två år som ordinarie och ett år som 
ordförande 
- Jirar Jenee, nuvarande ordinarie med 1 år kvar 
- Monica Lindstedt-Käck, nuvarande ordinarie med 1 år kvar 
Nya kandidater: 
- Joakim Karlsson (ordinarie) 
- Sara Rafiq (ordinarie) 
- Ulrika Juto (ordinarie) (sekreterare på stämman) 
- Hans Holmberg (suppleant) ev en till suppleant 
- Frida Säfvestad kan tänka sig fortsätta som revisor suppleant och Jesper W kollar om Jonas 
Bäckius kan tänka sig vara revisor ett år till. 
 
Valberedningen inför nästkommande stämma är densamma, Linda Lööw och Jesper Windh. 
 
Förslag på ordförande till stämman är Anders Hörberg, Jesper W kollar med honom om han kan 
tänkas ställa upp. Anders ska i så fall träffa Monica E inför stämman för att gå igenom punkterna i 
kallelsen. 
 
3. Valberedningens uppgifter inför stämman: 
Valberedningen prickar av medlemmarna som kommer, delar ut röstkort samt sammanställer en 
lista på avgående styrelsen och förslag på den nya styrelsen. 
 
4. Nuvarande styrelsens uppgifter inför stämman: 
Ekonomisk rapport: Magnus E 
Budget 2010/2011: Monica E 
Föra anteckningar: Magnus R 
Styrelsens verksamhetsberättelse: Monica E 
presentera det som gjorts sedan förra årsstämman (motioner) 
a) guppen:     Magnus R 
b) grinden/blomlådor vid carport:  Magnus R 
c) ängen:     Magnus R 
d) SL, förslag på förbättringar på linje 549: Monica L-K 
e) kommunen:     Magnus E 
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f) Pressens Morgontjänst:   Magnus R 
g) gatunr + omr.karta:    Monica E 
 
5. Veronica deltar inte i årsmötet pga närstående förlossning 
 
6. Överskottet från el + snöröjning går till ängen samt brandpost med vattenmätare. 
 
7. Samling kl 18.00 i skolan för att förbereda lokalen inför årsstämman. 
 
8. Monica E och Magnus E inhandlar frallor och mineralvatten till stämman. 
 
9. Mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Veronica Kuess 

 


