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Sättra samfällighetsförening 

    

            Årsmötesprotokoll 

                2020-04-18 

Tid: 2020-04-18 

Plats: Sättra Bouleförening 

 

1. Claes Cederqvist hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Peter Nyberg, till sekreterare Pia Englund, till 

protokolljusterare tillika rösträknare Britt-Inger Nyberg och Jane Svensson. 

 

3. Dagordningen - Punkt 13.1 och 13.2 enligt kallelsen skiftas, därefter fastställdes 

dagordningen.  

 

4. Årsmötet ansågs behörigt utlyst. 

 

5. En fullmakt inlämnades. 21 st röstberättigade medlemmar var närvarande. 

 

6. Verksamhetsberättelse - Pia gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse.   

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Ekonomisk berättelse - Eva föredrog den ekonomiska berättelsen.  Eva förtydligade 

skillnaden för medlemsavgifter G1 och G2.  Den ekonomiska berättelsen godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

8. Revisionsberättelse – revisorerna har granskat årsredovisning, räkenskaper och 

styrelsens förvaltning samt styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll. Revisorerna 

tillstyrker att årsmötet beslutar att fastställa årsredovisningens resultat- och 

balansräkning för år 2019 och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. Årsmötet beslutade i enlighet med revisonens förslag. 

 

9. Inga motioner har inkommit. 

 

10. Debiteringslängd, daterad 2020-04-18 samt budgetförslag daterad 2020-03-14        

bifogades kallelsen till årsmötet.  Budgeten för 2020 föredrogs av Eva.  

Beslut: Årsmötet godkände och fastställde utsänd och framlagd debiteringslängd 

samt godkände budgetförslaget för 2020. 

 

11. Val av styrelseledamöter och revisorer 

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 9 ledamöter inklusive ordföranden.  
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Ledamöterna Christer Halvarsson, John Wikander och Lasse Karlbom kvarstår 1 år 

efter val 2019. 

På valberedningens förslag beslutades: 

Omval på 2 år – Simon Jönsson 

Omval på 1 år - Sigvard Johansson  

Omval på 2 år och ordförande - Claes Cederqvist. 

Nyval på 2 år –Rariba Hammarqvist, Petra Ljungberg  

Nyval på 1 år - Slobodan Zdravkovic 

Till revisorer valdes Jane Svensson och Helena Crona för 1 år.  

Till valberedning valdes Peter Nyberg och Pia Englund för 1år. 

 

12.  Styrelsens information 

• Upprustning av områdets vägar fortsätter med att asfalten på Lövhagsvägen 

och Uvbergsvägen fräses bort och ersättes med grus. Grusning av områdets 

övriga vägar planeras under året. 

• Sättra Bouleförening kommer även i år att anordna midsommarfirande i 

samarbete med Samfällighetsföreningen.  

• Återvinningstationen är klar och skall betjäna både Sättra, Björndal och 

Stockby bl.a. 

• Grannsamverkan har startat tillsammans med Norrsjöns vägförening. Skyltar 

skall sättas upp i samråd med Framtidsgruppen. 

• Samfällighetens ordningsregler är reviderade vad gäller Sommarvatten. 

Dessa godkändes av mötet, 

• Byhusföreningen har bildat en Framtidsgrupp och har ansökt och fått pengar 

till några olika projekt. 

 

13. Övriga frågor 

 

IP-Only planerar fiberdragning i området och sista svarsdag var 2020-04-17 men 

kommer troligen att förlängas p.g.a Corona och svagt intresse. 

 

14.  Protokollets tillgänglighet 

 Protokoll anslås senast 14 dagar efter årsmötet på anslagstavlan vid poolen och på 

föreningens hemsida www.sattra.samfallighet.se 

 

15.  Årsmötet avslutades. 

Sättra den 2020-04-18 

Ordförande för årsmötet                          Vid protokollet  

                                                                                                                            

…………………………………              ……………………………… 

Peter Nyberg                                    Pia Englund  

 

Justeras: 

 

 

…………………………………              ………………………… 

Britt-Inger Nyberg               Jane Svensson 


