
Kråkvilans samfällighetsförening årsmöte 2021-08-14

22 av samfällighetens 32 fastigheter var representerade varav fyra via fullmakt.

Ordförande Jeanette Niss öppnade mötet.

§ 1 Per Moritz valdes till ordförande för mötet.

§2 Lin Annerbäck valdes till sekreterare för mötet.

§3 Michael Nyberg och Pär Wiker valdes till justeringsmän.

§4 Mötet beslutade att godkänna dagordningen och att kallelsen skett korrekt.

§5 Årsberättelser för det gångna verksamhetsåret:
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse har skickats ut till alla medlemmar via mail
och inga tillägg eller frågor fanns.
5.2 Styrelsens ekonomiska berättelse gicks igenom av kassören Per Filipsson.

Önskan om förtydligande av de olika gemensamhetsanläggningarnas inkomster och utgifter
inkom och ska biläggas protokollet.

5.3 Revisor Bengt Hammarström gick igenom revisorernas berättelse.

§6 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

§7 Framställningar från styrelsen
Styrelsen föreslog följande stadgeändringar:

att kallelse och dagordningen till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda tre veckor
före årsmötet istället för fyra veckor. Godtogs av årsmötet men måste tas upp även
nästa år för att förändringen ska träda i kraft.
Att årsmötesprotokollet ska vara medlemmarna tillhanda fyra veckor istället för två.
Kan ej genomföras då samfällighetslagen stadgar 2 veckor.
Minska från två ordinarie revisorer till en. Godtogs av årsmötet men måste tas upp
även nästa år för att förändringen ska träda i kraft.

Styrelsen föreslog också att det vid framtida problem att fylla styrelseplatser ska genomföras
lottdragning bland fastigheter som inte tidigare innehaft en ledamotspost. Godtogs av
årsmötet och blir instruktion till valberedningen framöver.

§8 Inga inkomna framställningar eller motioner från medlemmarna fanns att behandla.

§9 Ersättningen till styrelsen utgår om 7000 kr för 2021/2022.

§ 10 Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår:
10 .1 Verksamhetsplan:
Underhåll av gemensamma grönytor och nya bryggor enligt beslut under §15.
10.2 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd i fyra olika alternativ hade
skickats ut till alla medlemmar innan mötet. Röstning under § 15 avgjorde att
alternativ ett blir gällande för 2021/2022:



§ 17 Mötet avslutades.
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Bilaga 1: Resultaträkning för gemensamhetsanläggningarna 2020/21


