
 
SKOGSBÄRENS SFF 
Protokoll Årsmöte 

Datum/Tid 2019-04-28 klockan 17:00 
Plats Långsättersskolans matsal 

 

1. Val av mötesordförande för stämman 
Thomas Ejnefjäll blir vald till mötesordförande. 
 

2. Val av mötessekreterare för stämman 
Malin Walletun blir vald till mötessekreterare. 
 

3. Val av två justeringsmän 
Maud Edhager och Björn Andersson blir valda till justeringsmän. 
 

4. Styrelsens och revisorernas berättelser 

 Årsredovisning 2018  
Monica Andersson går igenom årsredovisningen för 2018. Kostnad för vatten har 
minskat, vattenmätare byttes i april och förbrukningen har blivit avläst 1 gång per 
månad. Kostnad för snöröjning ökade 2018. Underhållskostnader har gått till byte av 
vattenmätare, garage och kvartershus. 
Årsredovisningen fastställs av stämman. 

 Verksamhetsberättelse 2018 
Thomas Ejnefjäll går igenom verksamhetsberättelsen. 

 Revisionsberättelse 2018 
Britt-Marie Karlsson går igenom revisionsberättelsen. 

 
5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Ansvarsfrihet för styrelsen fastställs av stämman. 
 

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

 Stadgeändringar och underhålls- och förnyelseplan 
Framställning antas av stämman, ingen röstar emot. 

 Motion om farthinder 
Kostnad 3750-12500 kr / farthinder beroende på val av modell. Motion utvidgas till att 
gälla samtliga kvarter.  
Stämman godkänner motionen. 
 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
3 prisbasbelopp fastställs av stämman. 
 

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 Budget 2019 

 Genomgång av budget för 2019. 

 Budget fastställs av stämman. 

 Debiteringslängd 2019 

 Debiteringslängd fastställs av stämman. 
 

  



9. Val av styrelse och styrelseordförande 
Thomas Ejnefjäll valdes till ordförande. 
Sven-Erik Axelsson och Håkan Alderud valdes till ledamöter. 
Mats Ryrström och Helena Åhlander valdes till suppleanter. 
 

10. Val av revisorer 
Kristoffer Westerlund och Carl-Gustav Bondesson valdes till revisorer. 
Dörthe Berg och Stefan Berg valdes till revisorssuppleanter. 
 

11. Fråga om val av valberedning 
Stämman valde följande personer till valberedningen: 

 Kvarter 1: Anders och Milona Casselmar, Hjortronvägen 42 

 Kvarter 2: Tomi Klemola och Lisa Klaesson, Hjortronvägen 60 

 Kvarter 3: Börje och Anita Kvarnström, Hjortronvägen 118 

 Kvarter 4: Martin Lemon, Blåbärsvägen 9 

 Kvarter 5: Therese Karlsson och Niklas Gauffin, Blåbärsvägen 8 

 Kvarter 6: Anne Kallenberg och Camron Nepali, Lingongången 8  
Sammankallande för valberedning blir Therese Karlsson och Niklas Gauffin (kvarter 5). 
 

12. Övriga frågor 

 Parkering 
Förslag på att ha bättre koll på avregistrerade bilar som tar upp parkeringsplatser 
under långa perioder. 

 Styrelsen bör inte använda för mycket resurser på parkering. 

 Öka gemenskapen i föreningen t.ex. genom brännbollsturnering och andra 
gemensamma aktiviteter. 
 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt 
Protokoll från årsstämman lämnas till samtliga hushåll.  

 
 
  

 

 

           
Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Malin Walletun, Sekreterare 

 

 

 

 

__________________________  ______________________________ 
Maud Edhager, justeringsman   Björn Andersson, justeringsman 


