
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Miklagårds 
samfällighetsförening år 2017

Tid: söndagen den 7/5 2017 klockan 13:00
Plats: Öppna förskolans lokaler, Holmgårdsvägen 4

1. Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning för årsmötet
Jeanette Lundberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Frågan om årsmötets behörighet
Mötet befanns vara behörigen utlyst.

3. Val av ordförande för mötet
Jeanette Lundberg valdes till mötesordförande.

4. Val av sekreterare för mötet
Erik Hansen valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
Henrik Norwald och Inger Öberg valdes till rösträknare tillika justeringsmän.

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016-2017
Ola Jonshammar föredrog verksamhetsberättelsen.

7. Föredragning av revisionsberättelsen för år 2016
Revisor Ove Löfwenhamn föredrog verksamhetsberättelsen.

8. Kassörens redovisning av det ekonomiska resultatet
Lennart Wolf redogjorde för det ekonomiska resultatet.

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Förslag från styrelsen

a) Ett förslag från styrelsen att anlita Veterankraft för att klippa gräs röstades ned med stor 
majoritet.
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b) Styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över våra skötselområden röstades
igenom. De som sa sig vara villiga att hjälpa till i gruppen är:

• Georg Kristiansen

• Monika Berglund Lange

• Ola Jonshammar

• Owe Örngrip

• Justyn Rajter

c) Förslaget från styrelsen att avskaffa systemet med längrepresentanter röstades ned med 
stor majoritet.

d) Styrelsen väckte frågan om kanalpaket ”Stor”, vi har möjlighet att få detta paket genom 
vårt kabel-TV nät. Årsmötet var emot så vi behåller kanalpaket ”Lagom”.

11. Behandling av inkomna motioner

a) En motion från Justyn Rajter om valberedningens sammansättning röstades ned med stor
majoritet.

b) Från Hans Blomqvist hade en motion inkommit om att ta bort utrustning från det gamla 
nätet för kabel-TV. Eftersom det gamla nätet ska tas bort så långt det är möjligt av 
leverantören för det nya nätet genomfördes inte någon omröstning.

Om det finns frågor angående utrustning ska dessa sändas per e-post till styrelsen 
(miklagard.styrelse@gmail.com) så snart som möjligt för att tas i beaktande vid 
slutbesikning som kommer att ske inom kort.

Märta Rydbeck motsätter sig att det gamla nätet plockas bort eftersom det kanske kan gå
att använda.

12. Ersättning till styrelse och revisorer
Det beslutades att ersättning till styrelse och revisorer förblir oförändrad jämfört med 
tidigare år, enligt nedan plus julbord:

• Ordförande och kassör -2 200kr

• Ledamöter och suppleanter -1 320kr

• Handyman -3 960kr
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13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
Styrelsen föreslog att avgiften förblir oförändrad jämfört med tidigare år, alltså 6 400kr. 
Enligt tidigare uppdelat på två betalningstillfällen; juni och december. Styrelsens förslag till 
inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd godkändes och fastställdes av stämman.

14. Personval
Här nedan följer resultaten av personvalen, årsmötet valde att följa valberedningens 
rekommendationer i samtliga fall:

a) Val av två ordinarie styrelseledamöter för två år

• Irja Sunnerdal 14C

• Jonas Almqvist 32A

b) Ordförande i styrelsen för ett år (bland de som är ordinarie styrelseledamöter)

• Ola Jonshammar 20D

c) Två styrelsesuppleanter för ett år

• Göte Liljegren 12G

• Monika Berglund Lange 34B

d) Två revisorer för ett år

• Anders Hallberg 16E

• Ove Löfwenhamn 24B

e) Två revisorssuppleanter för ett år

• Mikael Åhlqvist 18C

• Patrick Nord 26D

f) Tre ledamöter till valberedningen, två valdes under mötet och valberedningen fick i 
uppdrag av årsmötet att söka reda på en tredje ordinarie medlem under året

• Tove Kjellander 18A

• Justyn Rajter 8A
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Täby den 15 maj 2016

_____________________________
Erik Hansen
Sekreterare

Justeras:

_____________________________ _____________________________
Henrik Norwald Inger Öberg
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