SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll ordinarie föreningsstämma (årsmöte)
Datum/Tid
2021-03-28 kl. 17:00
Plats
Digitalt årsmöte
Med hänsyn till smittorisken vad gäller infektionssjukdomen covid-19 hölls årsmötet digitalt via
videokonferens.
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
Ordförande Thomas Ejnefjäll öppnade mötet. Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var behörigt
utlyst.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.
3. Val av ordförande för stämman
Thomas Ejnefjäll valdes till ordförande.
4. Val av sekreterare för stämman
Sven-Erik Axelsson valdes till sekreterare.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare
Bengt Eriksson och Kjell Sjöö valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Fastställande av dagordning
Efter förslag om ändring tillades punkten 9 nedan till dagordningen. Med den justeringen fastställdes
dagordningen.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsredovisningen för 2020
Årsredovisningen har denna gång utökats med uppgifter om vad förvaltade
gemensamhetsanläggningar omfattar, styrelsens sammansättning och ansvarsområden m.m.
Kassör Monica Andersson gick igenom resultat- och balansräkning med tyngdpunkt på väsentliga
poster. Vinsten uppgick till 83 075 kr och föreslås återbetalas till medlemmarna.
Thomas Ejnefjäll gick igenom ett dokument ”Laddning av elbilar” vilket upprättats och publicerats
inför årsmötet. Han belyste de såväl tekniska som juridiska aspekter som legat till grund för
styrelsens bedömning att det är svårt att arbeta vidare med frågan i dagsläget. Detta innebär dock

inte att styrelsen släppt frågan utan styrelsen kommer fortlöpande att bevaka frågan. Det finns bl.a.
förhoppningar om ändrad lagstiftning som på sikt kan göra det lättare för samfällighetsföreningar att
ordna med laddplatser för elbilar.
Årsmötet fastställde årsredovisningen.
Revisionsberättelse för 2020
Föreningens revisor Carl-Gustav Bondesson sade att revisorerna har fullt förtroende för styrelsens
arbete och hänvisade till revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att stämman beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Under denna punkt framfördes att föreningen sköts på ett bra sätt. Årsmötet beslutade att ge
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Det beslutades att ersättning till styrelsen och revisorerna ska ske med oförändrat 3 prisbasbelopp.
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
Monica Andersson gick igenom budgeten för 2021. På grund av dels vattenläckan och dels mer
hemarbete på grund av coronaviruset i samhället har det inte varit helt enkelt att budgetera
vattenförbrukningen för 2021. Styrelsen har dock kommit fram till att en vattenförbrukning om 43
kubikmeter per dygn bör räcka. En viss dubbelförsäkring (Villaägarna och Länsförsäkringar) har
uppmärksammats och tagits bort varför föreningens försäkringskostnad kommer att minska.
Av budgeten framgår att kvartalsavgifterna kommer att öka med 150 kr per kvartal från och med
kvartal 2.
Monica upprättar varje år en debiteringslängd som innefattar alla medlemmar. I längden anges
husnummer, adress, fastighetsbeteckning, ägare samt årsbelopp som ska debiteras.
Årsmötet beslöt att fastställa budgeten (innefattande höjd kvartalsavgift) och debiteringslängden för
2021.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Till ordförande i föreningen på 1 år valdes Thomas Ejnefjäll.
Till ledamöter på 2 år valdes Sven-Erik Axelsson och Fredrik Pettersson. Helena Åhlander har önskat
avgå som ordinarie styrelseledamot efter sitt första år och i hennes ställe valdes Håkan Alderud på 1
år. (Monica Andersson och Bengt Eriksson valdes på 2 år av förra årsmötet och ingår också som
ledamöter i styrelsen.)
Till styrelsesuppleant på 1 år valdes Helena Åhlander.
12. Val av revisorer och suppleanter
Till revisorer på 1 år valdes Carl-Gustav Bondesson och Göran Sörner.
Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Dörthe Berg och Stefan Berg.

13. Fråga om val av valberedning tillika kvartersombud
Till valberedning tillika kvartersombud på 1 år valdes:
Kvarter 1
Tommy och Therese Dalin, Hjortronvägen 34
Kvarter 2
Marcus Eberhardsson, Hjortronvägen 64
Kvarter 3
Therese och Daniel Danthén, Hjortronvägen 122
Kvarter 4
Sven Mårtensson, Blåbärsvägen 17
Kvarter 5
Ingegerd Hägg och Dick Lundberg, Blåbärsvägen 12
Kvarter 6
Johanna Ekinge, Lingongången 11
Ingegerd Hägg och Dick Lundberg är sammankallande i valberedningen.
14. Övriga frågor
Under övriga frågor diskuterades vad som lämpligen bör göras med den nedskräpning som till och
från förekommer vid insamlingskärlen för plast och papper på Hjortronvägen. Styrelsen ska återigen
informera om att behållarna inte får överfyllas och var man som alternativ kan lägga plast och
papper. Om inte detta hjälper återstår troligen inget annat än att ta bort kärlen.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Detta protokoll kommer att publiceras på förenings hemsida samt även delas ut till alla hushåll.

____________________________
Thomas Ejnefjäll, ordförande

___________________________
Sven-Erik Axelsson, sekreterare

___________________________
Bengt Eriksson, justerare

____________________________
Kjell Sjöö, justerare

