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Protokoll for årsmötet för Sjöberga §amfällighet den

2t maj 2O?2 på Husaren i §ödra Rörurn"
§i. Val av a[dförande_vid stämman och stänJmoordförandens val av protokollförare
5om stämmoordförande valdes Rag*ar Persson och som protokoilförare Bengt Larsson.

§2 Urprättandepcb sqslkännaods av röstlänsd
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medternmar med rösträtt på årets stämma.

Totalt fanns 20 personer med på stämman.
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Stämman valde Jesper Widmark och Margaretha Jonsson som justeringsmäny'rösträknare.

§4 Frövande om stämman blivit bqhörigen samFankallad

til! stämman skickades ut den 6 maj, enligt gällande stadgar skalldet skickas ut minst 15
dagar innan stämrnan, stämman ansåg sig behörigt sammankallad.
Kallelse

§5 Godkä,nnande av dagordningen
Den utskickade dagordningen godkändes utan ändringar

§6 Framläggande av stvrelsens och revjsorernas berättelser"
Carina föredrog förvaltningsberättelse och Resultatrapport för perioden 2021.
Siv Klamborn föredrog Revisionsberåttelsen.
Dessa handlingar var också utskickade med kallelsen.

§ZÅnsva rstri net fti r st

5tämman beslutade i enlighet med revisorernas rekommendation och bifogad revisionsberättelse att
ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021..
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Styrelsen föreslår att vi hyr en hjärtstartare från Medigo på 4 år enligt offert på 379 kr/mån + moms

samt utbildning llLR.
Med omröstning beslutades att vi skall skaffa hjärtstartare. Offiröstning t0 för av

1!"5

röstberättigade.

+ Vi beslöt också att vi skall hyra enligt offert från l,4ediga"

+ Utbildning enligt offert för en kostnad på 3500 kr + moms, beslutade vi om.
+ Styrelsen beslutar om placeringen av hjärtstartaren, någonstans i mitten Bå området,
+ Två ansvariga, Bengt Larsson och Jesper Widmark utsågs.

-

Väenamn

Enligt förslag på föregående stämma har Siv sammanställt förslag på nya vägnamn i området.
Siv berättade om vad hon sammanställt.

Nils Nilsson hade ett alternativt förslag.
Styrelsen framförde sitt förslag; Vi skall inte ha nya vägn;amn, eftersom pcstadressen, t.ex" Sjöberga
500* är det som fungerar vid kommunikation med myndigheter.
+Stämnnan beslöt enligt styrelsens försiag att vi inte skall namnge vägarna.

§9 Arvpcle n [i]l§!yre lse lqda mötqr,

Arvode till ordförande på 10% av gällande prisbasbelopp samt 5% av basbeloppet tilI respektive
sekretenare och kassör har gällt sedan tidigare.
+ Stämman godkände detta även

för innevarander år 2022.

+ Körersättning for styrelsen godkändes åven r*ed storlek enligt den statliga skattefria delen.

§10 §tvretsens förslqF

till utqft§'"geh inltofnststat samt debitsrineslä$qd.

+ Prsgnos fär 2022 §amt budget för ?023 föredrogs av §arina. §odkändes av stämman.

+ Utdebiteringen för 2023 föreslogs oförändrad till 1400krffastighet/år. Godkändes av stämrnan,
+ Debiteringslångden enl igt utsänt förslag fastställdes.
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lngvar Tunerup från valberedningen presenterade förslag
lngvar Til§ren har lämnat sin plats till förfogande.

Ordförande- Ragnar Persson omval 1år

till ny styrelse
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Styrelseledamot

-

Carina Ekdahl omval 2 år

Styrelseledar-not

*

Stefan EkLrerg nyval 2 år

Styrelseledamot

-

Mats Olofsson är vald till 2023 års stämma

Styrelseledamot

-

Bengt Larsson är vald till 2023 års stämma

Valberedningens förslag godkändes.

Styrelsesr.rppleant

-

Malin Sylvan Nyval 2 år

§tyrelsesuppleant *Jesper Widmark är vald till 2023 års stärnrna
Valberedningens förslag godkä ndes.

93,.?Vat av rer{isor sch -§Unp-leanL

Bengt-Åke Olsson och Mikaet Bengtsson omvaldes som revisorer på 1 år
Siv Klanrborn omvaldes som revisorssuppleant på 1 år.
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Till valberedningens sammankallande omvaldes ln8yar Tunerup på 1 år.
Som ledamot ivalberedningen omvaldes Margaretha Jonsson på 1 år.

§14 Styfelsenq törslaelill .nva FJadSer
Mats Olofsson gick igenom förslaget

till

nya stadgar. Förslaget grundar sig på lantmäteriets

standardförslag.
Generellt har vi endast gjort några små justeringar från våra gällande stadgär frän L977.
De nya stadgarna gäller från och med att lantmäteriet godkänt dessa.

Det nya förslaget röstades igenom enhälligt av stämman.

§15 iusterat årsmötesprotokoll kommer att finnas på hemsidan inom kort samt hos Ragnar Persson

§ 16,Avslutnine

Mötesordföranden tackade för visat intresse och klubbade av mötet.
Avgående styrelseledamot lngyar Tillgren avtackades för sina många år i s§nelsen"
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ffter mötet inmundigades smÖrgåstårta och dricka.

Ragnar

ordförande

Widrnark, justeringsman

Bilaga L. Revisionsberättelse

Bilag* 2. Debiteringsiängd
Bilaga 3. Stadgeförslag
Bilaga 4, Offert på hjårtstartare

Larsson, sekreterare

justeringsman

