Protokoll föreningsstämma 2020-05-16 kl 10.00
Plats: Lekparken, Fornby

§ 1 Val av ordförande för stämman
Karolina Kjellberg valdes till ordförande för stämman.

§ 2 Val av sekreterare för stämman
Gunilla Stridh Ekman valdes till sekreterare för stämman.

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Viktor Sundén och Fredrik Jansson utsågs till justerare och rösträknare.

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Enighet om att stämman var behörigt utlyst.

§ 5 Upprättande av närvaroförteckning
Närvaroförteckning skickades runt på mötet, se bilaga.

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser
Karolina Kjellberg, ordförande, redogjorde för styrelsens arbete under 2019, se vidare
verksamhetsberättelsen för år 2019 som finns på www.fornby.org, samfällighetens sida på
Riksbyggens web samt i miljöstugorna. På samma ställen finns årsredovisningen.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Malin Lidström, revisor, redogjorde för sin version av samfällighetens årsredovisning och styrelsens
förvaltning. Malin tillstyrker att årsredovisningen och verksamhetsberättelsen fastställs och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Ersättning till styrelsen och revisor
Inget arvode utgår till styrelse och revisor. En gång per år får styrelsen gå ut och äta middag på
samfällighetens bekostnad.

§ 9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Fredrik redogjorde för budgetförslaget för 2020 (finns på www.fornby.org, samfällighetens sida på
Riksbyggens webb samt i miljöstugorna): efter genomgång av ekonomi och underhållsplan ser
styrelsen att avgiften behöver höjas något och föreslår därför en avgiftshöjning. Framför allt föreslås
en höjning av avgiften till GA 19 (vatten och avlopp). Detta beror på att Uppsala Vatten har höjt sina
taxor samt att den preliminära förbrukningen som ingår i kvartalsavgiften har höjts från 28 m3 till 32
m3 då det bättre speglar den snittförbrukning som fastigheterna har.
Stämman godkände debiteringslängden för 2020 (budgeten).

§ 10 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 11 Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter
Valberedningen består nu av Solmaz Vikström och Sara Åkerling.

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Ledamöter väljs för 2 år och suppleanter för 1
år. Stämman väljer ordförande och kassör. Styrelsen konstituerar sig i övrigt vid behov.

Valberedningens förslag
Nyval/omval av ledamöter




Ordf. Karolina Kjellberg (AV 32), omval 2 år
Kassör Charlotte Cehlin (JFV 9), nyval 2 år
Ledamot Bo Dahlén (JFV 7), nyval 2 år

Suppleanter (samtliga omval 1 år)




Trudel Berggren, JFV 38
Anders Hellberg JFV 18
Martin Jansson, JFV 12

_____
Övriga ledamöter



Maria Wigenfeldt. JFV 52, omval 2019, 1 år kvar.
Gunilla Stridh, AV 34C, nyval 2019, 1 år kvar

Fredrik Jansson ska enligt överenskommelse vara kvar som adjungerad ledamot för att kunna
överlämna till nya kassören Charlotte Cehlin. Liksom tidigare är Riksbyggen ekonomiska förvaltare
och upprättar bl a bokslut.
Stämman röstade för valberedningens förslag på alla punkter.

§ 12 Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor Malin Lidström, AV 11.
Stämman röstade för valberedningens förslag.

§ 13 Val av valberedning
Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse valberedning.

§ 14 Övriga frågor
Det är mycket slarv i soprummen, önskemål om strappstege el dyl som man kan använda för att kliva
upp i kartongkärlet och platta till kartonger.
Önskemål om att flytta fotbollsmålet, detta utförs efter stämman.

§ 15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att anslås på hemsidan www.fornby.org och i miljöstugorna.

§ 16 Mötet avslutas

………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Karolina Kjellberg, ordförande

Gunilla Stridh Ekman, sekreterare

………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Viktor Sundén, justerare

Fredrik Jansson, justerare

