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ÅRSMÖTE 
 
Datum: 2016-03-02 
Tis: 18:30 
Plats: Riksbyggens lokal 
 
Närvarande: se bifogad deltagarlista 

 
 
§ 1 Ordförande Johan Håkansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet detta följdes 
av en kort presentationsrunda av samtliga närvarande. 
 
§ 2 Mötet godkände dagordningen och att mötet är behörigt kallat. 
 
§ 3 Johan Håkansson valdes till mötesordförande och Marcus Sinnerström till 
mötessekreterare. 
 
§ 4 Till justerare valdes Marcus Molander och Torbjörn Rylin. 
 
§ 5 Verksamhetsberättelsen godkändes efter att en fråga som kom upp var varför man har 
gjort en förteckning över garageinnehavare. Detta är av praktiska skäl då det tidigare ej 
funnits någon sådan förteckning.  
 
§ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes utan anmärkningar. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse godkändes av mötet. 
 
§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015. 
 
§ 9 Antalet ledamöter fastställdes till fem varav det var val av fyra och suppleanter till fyra  
varav det var val av fyra av mötet. 
 
§ 10 Valberedningens förslag presenterades. Till styrelse mm för verksamhetsåret 2016 
valdes: 
Ordförande: Johan Håkansson (1 år) 
Sekreterare: Marcus Sinnerström (2 år) 
Kassör: Marcus Molander (1 år) 
Ordinarie ledamot: Krister Johansson (2 år) 
Ordinarie ledamot: Birgitta Thörn (ej nyval, 1 år återstår) 
Suppleanter: Mattias Bäckström Johansson, Lars-Erik Nilsson, Björn Adolfsson, samt Tanya 
Holmqvist (1 år vardera) 
Revisorer: Göran Nilarp, Bo Albertsson (1 år vardera) 
Revisorsuppleant: Ulf Nylander (1 år) 
Skötselombud: Ted Dicksson (2 år), Berth Nilsson (ej nyval, 1 år återstår) 
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§ 11 Styrelsens budgetförslag presenterades och godkändes av mötet. 
 
A. Förtydligande kring årsavgifter för 2016 

1. 4300 kr för hushåll utan fristående garage (länga B, C, D, och J) 
2. 4530 kr för hushåll med fristående garage (länga A och E) 
3. 4603 kr för hushåll med fristående garage och gemensam elmätare (F, G, H, K och L)  

B. Ersättning till styrelseledamöter för 2016 
1. Ordförande 18.400:- 
2. Sekreterare, kassör, ledamöt samt skötselombud 4600:- 

 
§ 12 De föreslagna ändringarna av stadgarna (se bilaga) godkändes av mötet. Beslutet avser 
omskrivna stadgar i sin helhet. 
 
En paragraf som diskuterades närmare var;  
Paragraf 9: Föreslaget är att föreningen ändrar nuvarande beslutsunderlag från två i förening 
till var för sig. Efter omröstning (13 för ändring samt 1 emot) beslutades det att ändra enligt 
förslag men att man bibehåller två i förening gällande fonderade pengar som f.n finns hos 
Marginalen Bank samt Collector Bank.  
 
§ 13 Valberedningen för 2017 och kontaktombud för 2016 presenterades enligt rullande 
schema. 
 
§ 14 Styrelsen informerade om att lilla lekplatsen kommer förändras och att tidsschema på 
detta kommer utskickat inom kort. En ny lekställning är beställd och styrelsen kommer kalla 
boende till arbetsdagar framgent för att iordningställa denna.  
 
Styrelsen informerade om att man skall försöka tidigarelägga årsmötet och på så sätt också 
kunna hålla kontaktombudsmötet tidigare. Detta för att kunna genomföra beslutade/önskade 
insatser kring grönområdet redan på vårstädningen. 
 
§ 15 Inga inkomna skrivelser. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Det har förekommit ett visst missbruk av parkeringstillstånd. Det har visat sig att boende på 
Norrbackavägen använder sig av dessa och står på vår parkering. Styrelsen föreslår därför att 
vi går vidare och tittar på nya ordningsregler för detta samt att Securitas ska kunna bötfälla 
bilar med ägare skrivna på just Norrbackavägen. Det kommer även komma nya 
parkeringstillstånd samt klara ordningsregler framgent.  
 
§ 17 Johan Håkansson tackade och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Johan Håkansson, ordförande  Marcus Sinnerström, sekreterare 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Marcus Molander, justerare  Torbjörn Rylin, justerare 


