
Protokoll från Årstämma i Skälby Trädgårdsstads SFF 

 

Dag: Onsdagen den 13 mars 2013 

Tid: 18.30 

Plats: Förskolan Orgonas matsal, Orgonavägen 7. 

 
1. Daniel Fagerberg öppnar mötet 

 
2. Val av ordförande för stämman 

a. Daniel valdes som ordförande 

 

3. Val av sekreterare för stämman 

a. Stefan Djerf valdes till sekreterare 

 

4. Val av två justeringsmän 

a. Anna Wireman, Erdal Suvar valdes till justerare 

 

5. Styrelsens och revisorns berättelser 

a. Daniel läste verksamhetsberättelsen samt gjorde vissa förtydliganden. 

b. Jonas läste revisionsberättelse 

 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 

a. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

a. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

b. Styrelsens framställande avseende vattenavläsning framställdes 

i. Styrelsens framställan bifalls 

 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

a. Stämman beslutade att behålla tidigare ersättningsnivå för valberedning, revisor 

samt styrelse 

 

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2013 

a. Resultaträkningen för 2012 presenterades 

b. Underhållsplan för SFF presenterades 

c. Budget för 2013 presenterades 

d. Alla punkter fastställdes 

 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

a. Ordförande föreslås sitta ytterligare ett år, stämman biföll förslaget 

b. Lennart och Stefan sitter på ytterligare ett år 

c. Urban Sölving och Patrik Johansson föreslås samt accepterade posterna som 

ledamöter. Stämman biföll förslaget 

d. Suppleant Anna Wireman föreslås sitta kvar, stämman biföll förslaget. 

e. Valberedningen föreslår Erdal Suvar och Mattias Erneholm som nya suppleanter, 

stämman biföll 

 

11. Val av revisorer och suppleanter 

a. Sittande revisor förslogs sitta kvar, stämman biföll. 

 

12. Val av valberedning 



a. Sittande valberedning föreslås sitta kvar, stämman biföll. 

 

13. Övriga frågor 

a. En önskan att tydliggöra hur man skapar och lägger in en motion.  

 

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

a. Det justerade protokollet från års-stämman, samt underlag för beslut, görs 

tillgängligt på hemsidan: 

http://www.skalbytradgardsstad.se/skalby-
tradgardsstad/arsstammor/arsstamma-2013  

 

15. Stämman avslutades 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Anna Wireman   Erdal Suvar 
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