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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Knastrets samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Styrelse: 
Formellt sett har endast två ordinarie ledamöter haft mandat av föreningens 
årsstämma att ingå i styrelsen för Knastrets samfällighetsförening under 2021. 
Mandaten för övriga tre ordinarie ledamöter, ordföranden inkluderad, gick ut i 
samband med 2021 års stämma. Inga val förrättades vid poströstningsårsstämman 
2021. Detta då valberedningen inte levererat förslag på kandidater som kunde 
presenteras i förhand poströstningsformuläret. Av de fåtal förslag på 
styrelseledamöter som inkom med poströsterna framgick inte om de var tillfrågade 
och accepterat nominering. Tanken var att dessa förslag på styrelsemedlemmar och 
ev. nya nomineringar skulle behandlas på en extrastämma under hösten. Denna 
extrastämma kunde inte genomföras då smittspridningen av covid-19 eskalerade 
efter sommaren. I brist på nyvalda ledamöter har under 2021 de tre ordinarie 
styrelseledamöter vars mandat gick ut sista december 2020 ändå verkat som 
styrelse tillsammans med de två som med mandat med följande uppdragsfördelning: 
 
Ordförande: Hans Jordan – utgånget mandat 
Kassör: Martin Hänström – utgånget mandat 
Sekreterare: Ingvar Wiström – utgånget mandat 
Ledamot: Bengt Parentoft – giltigt mandat 
Ledamot: Susanna Dahlberg – giltigt mandat 
Suppleant: Vakant 
Suppleant: Vakant 
 
Verksamhet: 
Knastrets samfällighetsförening har totalt 237 medlemmar varav 236 är anslutna till 
kabel-TV. 
 
Styrelsen har under året, förutom det konstituerande mötet, haft 3 ordinarie, 
protokollförda, sammanträden. Det låga antalet protokollförda möten är relaterat till 
pandemin och de praktiska svårigheter det inneburit att genomföra effektiva 
styrelsemöten. En hel del informella kontakter och avstämningar har ändå gjorts 
mellan styrelsens medlemmar via telefon och e-post, fr a mellan ordförande och 
kassör.  
 



Föreningens årsstämma hölls den 7 juni 2021, och genomfördes pga pandemin via 
poströstning och av ett särskilt, på förhand utsett, sekretariat som redovisats i 
kallelse och dagordning. Sekretariatets uppgift var att genomföra formalia, 
sammanställa och räkna inkomna poströster samt protokollföra stämmans beslut i 
enlighet med poströsterna.  
 
Också 2021 påverkades Knastrets styrelsearbete starkt av coronapandemin fr a 
genom de restriktioner som gällt för fysiska möten men även för att bl a ordföranden 
insjuknade i covid-19. Alla styrelsemöten har skett digitalt, med de utmaningar det för 
med sig. 
 
Under året har styrelsens tekniskt ansvarige mottagit ett fåtal anmälningar om 
störningar på TV-signalen. Alla anmälda störningar har kontrollerats. 
 
Ekonomi: 
Årsavgiften för 2021 fastställdes på årsstämman till 580 kr/fastighet. 
 
Balanserad vinst  22 085,60 kr 
Årets resultat    4 437,60 kr 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning 
 
Resultatet av verksamheten och samfällighetens ställning vid årets slut redovisas i 
bifogad resultat- och balansrapport. 
 
 
 
 


