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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA 2021-07-11
Närvarande: Magdalena Berg
Ingela Carlström
Eva-Lena Fagö
Marianne Haux
Knut Knutson
Ulrika Skarp
Micael Foghagen
Anders Gustavsson
Ina Nitare
Klaus Laimer

1

Gustav Raab-Obermayr
Inguf Fagö
Lars Haux
Anders Carlson
Lennart Sanded
Håkan Kroon
Gunnar Bergman
Ove Eriksson
Johan Nitare

Öppnande
Magdalena Berg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2

Mötets behöriga utlysande
Årsstämman ansåg att årsstämman utlysts på behörigt sätt.

3

Anmälan av övriga frågor
Skötsel av gemensamma ytor inom området (Knut)

4

Godkännande av dagordningen
Årsstämman godkände dagordningen.

5

Val av ordförande för stämman
Magdalena Berg valdes till ordförande för stämman.

6

Val av sekreterare för stämman
Ingela Carlström valdes till sekreterare för stämman.

7

Val av två protokolljusterare
Ingulf Fagö och Anders Gustavsson valdes till protokolljusterare för stämman.

8

Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsredovisning lästes igenom.
Micael Foghagen föredrog revisionsberättelsen och föreslog att stämman skulle
fastställa resultaträkning och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Efter en kortare diskussion om den extra stora kostnaden för markarbeten under året
beslutade årsstämman att fastställa årsredovisningen.

9

Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.
Årets förlust uppgår till 27 922,46 kr. Av dessa förs 4 976 kr till fritidssektionens
resultat och resterande 22 949,46 kr tas från balanserade vinstmedel.

10

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11

Motioner/framställningar från medlemmar och styrelse
Styrelsen lämnade förslag på nya stadgar. Förslaget till stadgarna beviljades på
årsstämman år 2021 och samma stadgeförslag beviljades även i år. Språket i de nya
stadgarna är modernare och en ändring införs så att ledamöter i styrelsen kan väljas på
två år för att få kontinuitet i styrelsearbetet.

12

Ersättning till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att arbetet i styrelse och som revisorer liksom tidigare ska ske på
ideell basis. Ingen ersättning betalas.

13

Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd
Kassören gick igenom styrelsens förslag till budget. Årsstämman beslutade ändra i
budgeten genom att höja årsavgiften till 1 500 kr/fastighet. Därigenom säkerställs dels
att 80.000 kronor finns i reserv i föreningen, dels att styrelsen har frihet att vid behov
anlita hjälp att utföra markarbeten på gemensamma områden.

14

Val av styrelse
a. Årsstämman beslutade att antal ledamöter i styrelsen år 2021–2022 ska vara fyra.
b. Magdalena Berg valdes till ordförande (omval, ett år).
c. Ingulf Fagö, Bo Blom och Gustav Raab-Obermayr valdes till styrelseledamöter
(omval, ett år)
d. Ola Petersson (omval) och Ronny Remse (nyva) valdes till suppleanter (ett år).
Ronny Remse representerar Kommunal Sydväst.

15

Val revisorer
Gunnar Bergman och Micael Foghagen omvaldes till revisorer (ett år). Gunnar
Bergman är sammankallande.
Git Israelsson omvaldes till suppleant (ett år).

16

Val av festkommitté
Ingen festkommitté valdes.

17

Val av valberedning
Håkan Kroon och Anders Carlson omvaldes till valberedningen (ett år). Håkan Kroon är
sammankallande.

18

Övriga frågor
Skötsel av gemensamma ytor inom området diskuterades.

Varje fastighet inom området ska enligt tidigare beslut i föreningen ansvara för skötsel
av direkt angränsande mark. Det gäller främst gräsklippning. Det åligger alla att ta sitt
ansvar.
Ordförande påtalade att en rond genomförs i området i början av augusti.
Medlemmarna uppmanades att meddela styrelsen via e-post
styrelsen@hagaparknorra.se senast 25 juli om man ser något som behöver åtgärdas.
En skrivelse från vägsamfälligheten har skickats ut angående buskar och träd som
måste sänkas/tas ner intill vägarna . Vid styrelsens rond ser man över om föreningen
ha några ytor som behöver röjas med anledning av detta.
Styrelsen uppmanades att ta in offerter vid större markarbeten.
Sopning av gatorna efter vinterns grusning var inte tillfredsställande. Styrelsen har
framfört detta och sopningen gjordes om. Sopning av parkeringar i området ingår inte.

19

Plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt
Stämmoprotokollet skickas ut med e-post till föreningens medlemmar i samband med
utskicket som görs i slutet av augusti/början av september inför städdagen samt finns
på hemsidan.

20

Stämmans avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och tackade även Ingela
Carlström som i samband med årsstämman avgick från styrelsearbetet. Årsstämman
förklarades avslutad.

.....................................................................
Magdalena Berg
Ordförande

............................................................................
Ingela Carlström
Mötessekreterare

.....................................................................
Ingulf Fagö
Protokolljusterare

............................................................................
Anders Gustavsson
Protokolljusterare

