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ÅRSMÖTE 
 
Datum: 2021-03-31 
Tid: 18:30 
Plats: Via skype 
 
Närvarande: se bifogad deltagarlista 
 
§1  Ordförande Johan Håkansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§2a  Mötet godkände att mötet var behörigt kallat. 
 
 
§2b Mötesdagordningen godkändes. 
  
 
§3  Johan Håkansson valdes till mötesordförande och Håkan Engholm till mötessekreterare. 
 
 
§4  Till justerare valdes Mattias Bäckström Johansson och Kerstin Qvarnström. 
 
 
§5 Mötesordförande läste föreningens verksamhetsberättelse för 2020 som godkändes  

och lades till handlingarna. 
 
 
§6  Föreningens ekonomiska berättelse för 2020 framfördes av kassören.  
  Denna godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§7 Revisorernas berättelse lästes av kassören och godkändes av mötet. 
 
 
§8  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, 2020. 
 
 
§9a  Antalet ordinarie styrelseledamöter fastställdes till fem. 
  
 
9b  Antalet styrelsesuppleanter fastställdes till en. 
  
 
  



§10  Val av ledamöter enligt valberedningens förslag för verksamhetsåret 2021. 
 
  10a Till ordförande på 2 år omvaldes Johan Håkansson. 
  10b Till kassör på 2 år omvaldes Marcus Molander. 
  10c Till ordinarie ledamot på 2 år omvaldes Tanya Holmqvist. 

  10d Till suppleant på 1 år omvaldes Björn Adolfsson. 
  10e Till revisorer på 1 år omvaldes Göran Nilarp och Bo Andersson. 
  10f Till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Ulf Nylander. 
  10g Till skötselombud på 2 år omvaldes Bert Nilsson. 
 
 
§11 Styrelsens budgetförslag för 2021 presenterades av kassören. 
   
11a Förslaget till årsavgifter godkändes enligt följande. 
  
 4 769 kr för länga B, C, D och J 
 5 000 kr för länga A och E 
 5 078 kr för länga F, G, H, K och L 
  
  
 11b Ersättning till styrelseledamöter och skötselombud lämnas oförändrad och godkändes 

enligt följande: 

 Ordförande: 20 000 kr/år  
 Sekreterare: 5 000 kr/år 
 Kassör: 5 000 kr/år 
 Ledamot: 5 000 kr/år       
 Skötselombud: 5 000 kr/år 
 
 
  11c Budgeten för 2021 godkändes enligt styrelsens förslag. 
 
 

§12 Frågor för beslut. 

- Styrelsen föreslog möjligheten att delbetala årsavgiften avskaffas, för att minska 
administrationen. Detta godkändes av mötet. 
 

- Styrelsen förordade en ändring av stadgarna då de uppdaterade kostnaderna i underhållsplanerna 
inte längre stämmer med tidigare angivna avsättningar. Detta godkändes av mötet. 
 

 
§13 Valberedning fastställdes enligt rullande schema: 
   Hjortstigen 35 – Gräntz (sammankallande) 
  Älgstigen 6 – Borcak/Walder 
  Älgstigen 22 – Persson/Gandskog 
 
 Kontaktombuden utsågs enligt, till medlemmarna, tidigare utskickat rullande schema. 
  



§14 Information från styrelsen: 
 

- Sedvanliga städdagar ska hållas under året. 
- Kontaktombudsmöten kan komma att ställas in på grund av pandemin. 
- Inspektion av dagvattenledningar kommer att utföras under året. 
- Ett test av en tredje städdag kommer att genomföras. 
- Målning av TV-boden ska utföras under sommaren 2021. 
- En utvärdering av farthinder ska göras under verksamhetsåret. 
- En utvärdering av de nya belysningsarmaturerna ska ske under 2021. 
- Garageportar och ventilation i garage ska kontrolleras under året. 
- Scanning av föreningens ritningar ska fortsätta under året. 
- Styrelsen fortsätter arbetet med brandskyddet av våra fastigheter.  

 
 
§15 Inga skrivelser var inkomna till mötet. 
 
 
§16 Övriga frågor. 

 
- På fråga om föreningens avgift till parkeringsbolag för kontroll av behörig parkering 

på Älgstigen ligger den för närvarande på ca 70 kr/månad. 
- Efter fråga på mötet, poängterade ordföranden att förbindelsen mellan Älgstigen och 

Hjortstigen är en gång- och cykelväg, alltså ingen ordinarie körväg för bilar. 
- Styrelsen tittar på en helhetslösning beträffande uppmärkning, farthinder och andra 

sätt att uppmärksamma trafiksituationen i området. 
- En trasig belysningsarmatur har uppmärksammats på Älgstigen. 

 
 
 
 
 
 
Johan Håkansson avslutade årsmötet och tackade medlemmarna för visat intresse. 
 
 
 
 
…………………………….  …………………………… 
Johan Håkansson  ordförande  Håkan Engholm sekreterare 
 
 
 
…………………………  …………………………… 
 Mattias Bäckström 
Johansson justerare  Kerstin Qvarnström justerare
   

  
 
 


