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Protokoll från årsstämma i Samfällighetsföreningen Askträdet, 5 mars 2015 

 
 

Martin Jansson hälsade välkommen till mötet. 
 
1 Till ordförande för mötet valdes Martin Jansson. 

 
2 Till sekreterare valdes Sara Sahl, och till justeringsmän valdes Anders Häggqvist och Hans Sällström. 

 
3 Stämman konstaterade att mötet var behörigen utlyst. 

 
4 Föreslagen dagordning fastställdes. 

 
5 Martin gick igenom verksamhetsberättelsen, och Lars Hansén summerade den ekonomiska 

redovisningen.  
I samband med genomgången av verksamhetsberättelsen beslutade stämman att det 
inköpta partytältet ska kunna hyras av medlemmarna i samfälligheten för 100kr per 
gång. Bokningslista i form av en kalender ska sättas upp på insidan av dörren till 
förrådet där tältet finns och monteringsinstruktionen scannas in och läggs upp på 
hemsidan. 
Vad gäller den ekonomiska redovisningen har samfälligheten för första gången på flera 
år ett starkt resultat som resulterat i ett överskott för året. Övergången till 
förskottsbetalning av kvartalsavgiften, att gatubelysningen nu är bytt överallt inom 
området och en mild vinter med lite snö är alla bidragande orsaker. 
 

6 Revisionsberättelsen sammanfattades av Hans Sällström, och stämman fastställde den redovisade 
resultat- och balansräkningen samt styrelsens förslag till resultatdisposition. 

 
7 Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret. 
 
8 Det fanns inga motioner inlämnade från medlemmarna eller framställan från styrelsen att ta ställning 
 till vid stämman. 
 
9 Stämman beslutade att godkänna förslaget om ersättning till styrelsen enligt förslag, vilket kommer 
 att ske enligt följande: 
 

• Ordförande, kassör och sekreterare samt ordinarie ledamot ersätts med 1000kr per år 
• Suppleant ersätts med 100kr per styrelsemöte man deltar i 
• Revisor ersätts med 400kr per år 

 
10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår godkändes av stämman. 

Med hänvisning till det goda ekonomiska läget sänks avgiftens till 2200kr per kvartal från och med 
kvartal 3, 2015 (dvs den avgift som betalas senast 31 juli).  
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11 Stämman valde styrelse och styrelseordförande enligt valberedningens förslag: 
  Ordförande  Martin Jansson  68 Kvarstår 1 år 
  Kassör  Lars Hansén   72 Omval 2 år 
  Sekreterare Sara Sahl   44 Kvarstår 1 år 
  Ledamöter Johnny Andersson  50 Kvarstår 1 år 
    Jocke Berglind  76 Nyval 2 år 
 
  Suppleanter Sara Rustom   22 Nyval 1 år 
    Therese Fjällström  58 Nyval 1 år 
 
12  Revisorer Hans Sällström  56 Omval 1 år 
    Helena Johansson  34 Nyval 1 år 
 
13  Valberedning Mattias Enarsson  54 Omval 1 år 
    Anders Ivarsson  82 Omval 1 år 
 
14 Stämman beslöt att föreningen tecknas av kassören ensam eller två ledamöter i förening. 
 
15 Övriga frågor som avhandlades på stämman: 
 

• Det finns behov att hitta någon inom samfälligheten som är snickare och som kan vara 
handledare vid kommande underhållsarbete på garagen, kontakta Johnny Andersson för att 
anmäla sig. 

• Hemtjänsten kör alldeles för fort inom området, trots att flera medlemmar pratat med dem och 
påtalat att det är gånghastighet som gäller inom området. Osäkert vad man kan göra åt detta, 
men Sara Sahl tog på sig att ringa kommunen som ett nästa steg. 

• Gräsplätten i hörnet vid branta backen ner mot Äppelängen används både som vändplan och 
parkeringsplats och det beslutades att köpa in blomlådor som ställs i vägen för att förhindra 
detta. Nya styrelsen ansvarar för inköp och plantering. 

• Inventarielistan är utdaterad och behöver uppdateras. Lämnas till styrelsen att hantera under 
kommande verksamhetsår. 

• Johnny informerade om att en uppdaterad kontaktlista är på gång och delas ut inom kort. 
 
16 Stämmoprotokollet delas ut till samtliga medlemmar, samt läggs in på hemsidan. 
 
17 Mötet avslutades och mötesordföranden tackade alla för visat intresse. 
 

Röstlängd från årsstämman bifogas detta protokoll. 
 
        Hässelby 2015-03-12 
        Vid protokollet: 
 
        ________________________________________ 
        Sara Sahl 

Justeras: 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 Anders Häggqvist     Hans Sällström 


