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Knastret Samfällighetsförening 
 
   Bilagor: 1. Kallelse med dagordning 
    2. Röstlängd 
    3. Förvaltningsberättelse 
    4. Resultatrapport 
    5. Balansrapport 
    6. Bokslutskommentarer 
    7. Revisionsberättelse 
    8. Inkomst- och utgiftsstat 
    9. Debiteringslängd 
 
Protokoll fört vid årsstämman den 3 mars 2020 
Tid: 19:00 -20:00 
Plats: Subtopia: Lokal Himmelriket 
 

§ 1 Mötets öppnande  
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 3 Stämmans behöriga utlysande 
 Kallelsen delades ut den 9 februari 2020. 
 Stämman godkände att stämman därmed var utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 4 Upprättande av röstlängd för stämman 

Närvarolista påskriven av 19 närvarande, som tillsammans representerade 18 
fastigheter, godkändes av stämman som röstlängd. Röstlängden bifogas till 
protokollet. 

 
§ 5 Val av ordförande för stämman  
 Till ordförande för stämman valdes Hans Jordan. 
 
§ 6 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämman valdes Ingvar Wiström. 
 
§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sevastoula Psarou De Donis och 
Fredrik Jensen. 

 
§ 8 Årsredovisning – förvaltningsberättelse och ekonomiska berättelser 

Ordföranden presenterade förvaltningsberättelsen och kassören resultat- och 
balansrapporten med bokslutskommentarer. 

 
§ 9 Revisorernas berättelse 
 Revisorernas revisionsberättelse lästes upp. Revisionsberättelse tillstyrkte, att  
 årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2019 och att styrelsen  
 beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.   
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§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 Framlagd resultat- och balansräkning fastställdes av mötet. 
 
§ 11 Beslut om vinstdisposition 

Årsstämman beslöt, att årets förlust 3212,75 kr, balanseras till ny räkning. 
 
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 13 Ersättning/arvoden till styrelsen och revisorerna för 2020 

Mötet godkände  arvodet för 2020 till styrelsen och revisorerna enligt framlagd 
Utgifts- och inkomststat till 13796 resp 2238 kr. 

 
§ 14 Motioner från medlemmarna eller framställningar från styrelsen  

Det fanns inga inkomna motioner eller framställningar från styrelsen att 
behandla. 

 
§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 

Kassören gick igenom styrelsens förslag vilket medför, att avgiften per hus höjs 
med 20 kr, från 560 kr till 580 kr/år för år 2020.  
Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat utan 
ändringar. Styrelsen fick av mötet i uppdrag att till nästa årsstämma budgetera 
för en ökning av styrelsearvodet till att omfatta totalt 25 000 kr att fördela 
mellan styrelsens ledamöter. Detta för att det är svårt att rekrytera 
styrelseledamöter och att de som ändå tar på sig uppdraget ska få en bättre 
ersättning för det arbete de utför. 

 
§ 16 Framläggande av debiteringslängd 

Debiteringslängden fastställdes. 
 
§ 17 Val av styrelseledamöter 

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes: 
Bengt Parentoft  Storskiftesvägen 144 
Susanna Dahlberg  Enskiftesvägen 51 
 
Till kassör på 1 år valdes: 
Martin Hänström                 Storskiftesvägen 144 

 
Till suppleanter på 1 år valdes: 

 Sevastoula Psarou De Donis Enskiftesvägen 50  
Frederik Jensen  Storskiftesvägen 178 

 
§ 18 Val av revisorer 
 Till ordinarie revisor på 1 år valdes: 
 Lars Wessman  Enskiftesvägen 64 
 
 Till revisorssuppleant på 1 år valdes: 
 Bengt-Arne Bengtsson  Storskiftesvägen 58 
                      




