
Protokoll Årsstämma 2014 

Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening 
 
Tisdagen den 25 mars 2014 
Tid: 18.30 
Plats: Förskolan Orgonas matsal, Orgonavägen 7. 
 
Dagordning 
 

1. Val av ordförande för stämman 
Daniel Fagerberg valdes till ordförande för stämman 
 

2. Val av sekreterare för stämman 
Stefan Djerf valdes till sekreterare 
 

3. Val av två justeringsmän 
Patrik Johansson, Nidarosslingan 62 
Jesper Wind, Hedebyslingan 44 
 

4. Styrelsens och revisorns berättelser 
Daniel läste upp styrelsens verksamhetsberättelse 
Daniel läste även upp revisionsberättelsen då vår revisor Jonas inte kunde 
närvara vid mötet. 
Dessa har även funnits tillgängliga på hemsidan 
En önskan om att bifoga balans och resultatrapport för räkenskapsåret 2013. 
 

5. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsstämman beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet. 
 

6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
Daniel läste upp styrelsens framställan avseende permanenta farthinder. 
Årsstämman biföll styrelsens framställan 
 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Årsstämman biföll styrelsens förslag om ersättning med ett prisbasbelopp till 
styrelsen, 5000 kr till revisor samt 3000 kr till valberedningen. 
 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2014 
Årsstämman godkände styrelsens förslag till inkomstat samt debiteringslängd 
(budget) för 2014 

  



9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
Daniel Fagerberg valdes till ordförande för ett år 
Lennart Öberg och Stefan Djerf valdes till ledamöter för två år 
Patrik och Urban sitter valda ytterligare ett år. 
 
Alexander Skalleberg valdes till suppleant på ett år 
Erdal Suval valdes till suppleant för ett år. 
Mattias Erneholm valdes till suppleant för ett år. 
 

10. Val av revisorer och suppleanter 
Jonas Bervall valdes till revisor för ett år. 
Erdal Suval valdes till suppleant för ett år 
 

11. Val av valberedning 
Ralf Andersson valdes till valberedningen för ett år 
Patrik Bäcklund valdes till valberedning för ett år. 
 

12. Övriga frågor 
Olika sätt att öka intresset för årsstämman diskuterades då deltagarantalet är 
väldigt lågt. 
Styrelsen ska undersöka om en kompostering kan anordnas på samfälligheten 
 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet samt behandlade bilagor hålls tillgängligt på hemsidan, 
www.skalbytradgardsstad.se 
 

14. Stämman avslutas 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Daniel Fagerberg, ordförande 
 
 
___________________________________________ 
Stefan Djerf, sekreterare 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Jesper Wind, justerare  Patrik Johansson, justerare 


