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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma

Tid

Onsdagen den 9 september 2020

Plats

Akalla by stora salen

Närvarande

14 medlemmar

lnledning med anledning av Coronapandemin.
Stämman har senarelagts från 2020-03-05 p.g.a. konsekvenserna av coronapandemin.
Samtliga fastighetsägare har tidigare (2020-03-03) fått kallelse med fullständiga årsmöteshandlingar.
Ny kallelse har skickats ut 2020-08-26 kompletterad med information om och underlag för

poströstning. I kallelsen rekommenderar styrelsen poströstning då det finns ett förbud mot allmänna
sammankomster med fler än 50 personer.
§1Stämmans öppnande och behöriga utlysande
Styrelsens ordförande Sievert Balkeståhl hälsade de närvarande välkomna och förklarade
årsstämman öppnad. Stämman godkände att mötet var behörigt utlyst.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes

§3 Val av ordförande för stämman
Bo Andersson valdes

till stämmans ordförande.

ftL*d/

?

Sida 2 av 4

2020-09-09

§4 Val av sekreterare

för stämman

Sture Caesar valdes till sekreterare för stämman

§5 Val av 2 justeringsmän, tilllka rösträknare
Sense Larsson och Mats Lundgren valdes tilljusteringsmän tillika rösträknare

§5 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes totalt till 53 st. fördelade enligt följande:

Poströster:

Kv.

Torneå

28 st.

Kv.

Tavastehus

14 st.

Närvarande: som ej poströstat 1"1st.

§7 Styrelsens redovisning av verksamheten
Stämmans ordförande föredrog 2019 års verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

i

enlighet med bilagorna L respektive 2A och 28.

§8 Revisionsberättelse

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen enligt bilaga 3 i kallelsen

§9 Beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen
a. Stämman fastställde resultat- och balansräkning i enlighet med revisorernas förslag.
b. Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Förslag från styrelsen
Styrelsen har föreslagit uppgradering av elnätet i garagen i samband med installation av laddboxar för laddning av elbilar i enlighet med bilaga 4.
En

förhöjd månadsavgift för de med elbilar för elförbrukning för laddning blir sedan aktuell.

Stämman godkände styrelsens förslag.
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§11 Motioner från medlemmar
lnga motioner har inkommit.
§12 Fastställande av budget och utdebitering
Budgeten fastställdes i enlighet med bilaga 5 i kallelsen,

Samfällighetsavgiften föreslås oförändrad till 1300 kr/månad bilaga 5.
Underhållsplanen godkändes i enlighet med bilaga 5A i kallelsen.

§13 Val av styrelseledamöter
I

enlighet med valberedningens förslag omvaldes:

Sievert Balkeståhl som ordförande på 2 år,
Sture Caesar som ledamot på 2 år.
Lars Moberg som ledamot på 2 år.

§14 Val av revisorer

Till revisorer valdes på 1 år:
Mary Anne Löhr Nyman,

omval, valberedningens förslag.

Mikael Köciikgö1,

nyval, valberedningens förslag.

Suppleanter: jan Hagberg
vakant

omval, valberedningens förslag

§15 Val av trivselkommitt6
Till trivselkommitt6n valdes

Käll-Andersson
Fredander
Kerstin Nygren
Karin Vidhall
Mehrnoosh Kargar
Kai

Birgitta

omval2 år.
omval 1år.
omval 2år
nyval 1 år
nyval L år

§16 Val av valberedning

Till ordinarie på 1 år valdes:
Johan Thelander, sammankallande,

omval 1år

Mehmet Kaplan,

omval 1år

Peter Löwenfeldt

nyval 1 år

§17 övriga frågor
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Årets städdagar är planerade till den 25 april och den 17 oktober 2020

§18 Stämmoprotokollets tillgängliehet

Protokollet kommer att anslås på hemsidan samt som tidigare på garagedörrarna inom L4 dagar

§19 Mötets avslutande
Stämmans ordförande Bo Andersson tackade styrelsen, revisorer och servicepersoner och

trivselkommittdn för ett gott nedlagt arbete samt närvarande delegater för visat intresse. Han
uppmanade även alla närvarande att verka för och bidra med underlag och material till trivselbladet.

Vid protokollet:

Sture Caesar sekreterare

Bo Andersson ordförande

Sense Larsson justeringsman

Mats Lundgren justeringsman

