
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Miklagårds 
samfällighetsförening år 2020 
 
Tid: Söndagen den 31 maj 2020 kl. 13:00–13:50 
Plats: Utomhus vid samfällighetens fotbollsplan 
Närvarande: 33 deltagare 
 
1. Årsmötets öppnande 
Styrelsens ordförande Ola Jonshammar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Justering av röstlängd och deltagarlista 
En deltagarlista skickades runt och fylldes i av de närvarande.  
 
3. Frågan om mötet utlyst på rätt sätt  
Mötet befanns vara behörigen utlyst. 
 
4. Val av ordförande för mötet 
Ola Jonshammar valdes till mötesordförande. 
 
5. Val av sekreterare för mötet 
Monika Berglund Lange valdes till sekreterare för mötet. 
 
6. Val av två rösträknare tillika justeringsperson 
Erik Hansen och Märta Rydbeck valdes till rösträknare tillika justeringspersoner.  
 
7. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019–2020 
Verksamhetsberättelsen, som bifogats kallelsen och fanns tillgänglig vid mötet, lades till 
handlingarna.  
 
8. Resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2019–2020 
Resultat- och balansräkningarna, som bifogats kallelsen och fanns tillgänglig vid mötet, lades 
till handlingarna.  
 
En fråga om den förlust som redovisats ställdes. Förklaringen är att det är en deposition för 
en brandpostmätare som gjorts för länge sedan som nu skrivits av eftersom det inte finns 
några handlingar kvar som kan styrka depositionen. 
 
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019–2020  
Revisionsberättelsen, som bifogats kallelsen och fanns tillgänglig vid mötet, lades till 
handlingarna. 
 
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019–2020 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019–2020. 
 
11. Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner hade kommit in.  



 
12. Avtal med Telia om tv och internet 
Frågan om ett avtal med Telia enligt styrelsens förslag diskuterades. Efter att de frågor som 
ställdes besvarats beslutade årsmötet att bifalla styrelsens förslag om att teckna gruppavtal 
med Telia.  
  
13. Ersättning till styrelse och revisorer 
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om ersättning till styrelsen, handyman, 
revisorer och valberedningen.   
 
14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat hade bifogats kallelsen. Förslaget och 
debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet. Kassören Irja Sunnerdal redogjorde för delar 
av förslaget. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 
och att godkänna och fastställa debiteringslängden.  
 
15. Personval 
Årsmötet fattade följande beslut i frågorna om personval. 
 
a) Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år 
• Ola Jonshammar 20D (omval) 
• Erik Hansen 28E (omval) 
• Monika Berglund Lange 34B (omval) 

 
b) Ordförande i styrelsen för ett år 
• Ola Jonshammar 20D (omval) 

 
c) Två styrelsesuppleanter för ett år 
• Göte Liljegren 12G (omval) 
• Helena Mandéus 26B (omval) 

 
d) Två revisorer för ett år 
• Ove Löfwenhamn 24B (omval) 
• Charles Dohmen 18D (nyval) 
 
e) Två revisorssuppleanter för ett år 
• Patric Nord 26D (omval) 
• Marcus Zhou 28D (omval) 
 
f) Två ledamöter till valberedningen 
• Tove Kjellander 18A (omval) 
• Marcus Svensson 22A (omval) 
• Den tredje posten lämnades vakant eftersom ingen var villiga att åta sig den. 
 
g) Handyman för ett år 
• Daniel Berglund 34B (omval) 
 



16. Grannsamverkan – samordnare 
Ingen anmäler sig att vara samordnare. En synpunkt fördes fram att grannsamverkansmejlen 
borde kunna vidarebefordras automatiskt. 
 
17. Övriga frågor 
Det fördes fram ett önskemål om att styrelsen möter upp längrepresentanterna innan 
städdagarna inleds och kort går igenom vad som ska göras. Styrelsen tar med sig önskemålet 
inför kommande städdagar. 
 
18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
På hemsidan och hemma hos Irja Sunnerdal 14C.  
 
19. Årsmötet avslutas 
Ola Jonshammar tackade alla som kommit och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
_____________________________       _____________________________ 
Monika Berglund Lange                            Ola Jonshammar 
Sekreterare                                                 Ordförande   
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Erik Hansen                             Märta Rydbeck 
 


