
 
  
Protokoll fört vid årsmöte med Fisktärnans samfällighetsförening 
2016-04-21. 
 
§    1. Öppnande 
 Ordförande Josephine Bordi hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§    2. Funktionärer 
 Till mötesordförande valdes Ove Söder och till sekreterare Eric 
 Johansson.  
  
§    3. Justerare         
 Att justera dagens protokoll valdes Stig Svantesson och Ulf 
 Rasmusson.  
 
§    4. Röstlängd 
 Dagens närvarolista godkändes som röstlängd. 
 
§    5. Kallelse 
 Kallelse till årsmötet har sänds ut till medlemmarna i god tid. 
 
§    6. Dagordning 
 Årsmötet godkände dagordningen. 
  
§    7. Berättelser 
 Efter genomgång av styrelsens och revisorernas berättelser 
 beslöt årsmötet att godkänna och lägga dem till handlingarna. 
 
§    8. Ansvarsfrihet 
 På revisorernas förslag beslöt årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§    9. Motioner 
 Inga förslag och motioner fanns. 
 
§   10. Arvoden 
 Förelåg ett förslag från styrelsen om basbeloppsreglerad ersättning 
 till styrelsen motsvarande 57 790 kr att fördela inom styrelsen. 
 Eric Johansson, Bengt Arne Bohm m.fl. lämnade som motförslag att 
 varje styrelseledamot erhåller ett av årsmötet fast belopp utifrån 
 ovan nämnda summa, 57 790 kr. 
 Årsmötet avslog styrelsens förslag och beslöt att som beslut skall 
 följande fördelning gälla: 
 
 Ordförande och kassör 16 000 kr, sekreterare 9 000 kr, ledamöter 
 6 000 kr, suppleanter 400 kr per närvarande möte. Revisorsarvodet 
 1500 kr och revisorssuppleanten 750 kr vid uppdrag. 
 
§   11. Debiteringslängd 
 Styrelsens förslag till inkomster och utgifter samt debiterings- 



 längd godkändes för arbetsåret 2016. 
 
§   12  Styrelseval 
 
 Eftersom ingen från valberedningen var närvarande fick årsmötet per 
 telefon underlag till beslut. 
  
 Ordförande Josephine Bordi, kvarstår till 2017, 
 sekreterare Armin Draganovic, fyllnadsval 1 år, 2017, 
 ledamot Daniel Settergren omval 2 år, 2018, 
 och Roger Thurhagen, nyval 1 år, 2017. 
 Suppleanter Peter Johansson och Jonas Emanuelsson 1 år 2017. 
  
 Till revisorer valdes Stig Svantesson och Owe Karlsson, 1 år 2017  
 och till suppleanter valdes Peter Bergqvist och Eric Johansson, 1 år  
 2017. 
 
 Då det inte förelåg något förslag till kassör beslöt årsmötet att styrelsen  
 får i uppdrag att kalla till extra föreningsmöte snarast möjligt för att 
 välja kassör. Nuvarande kassör Joakim Sannheim kvarstår som 
 kassör fram tills ny har valts. 
 
§   13 Valberedning 
 Till en valberedning valdes Joakim Sannheim och kompletteringsval 
 sker vid kommande extra föreningsmöte. 
 
§   14 Övriga frågor 
 Styrelsen fick i uppdrag att tillse att styrelseprotokoll anslås vid kvarters- 
 gården och att revisorerna erhåller ett exemplar. 
  
 Påpekades att samtliga blomlådor som är placerade intill ”lilleskogen” 
 skall återställas till förråd av den som placerat dem vid nuvarande plats.
 En medlem önskar disponera en låda för plantering vilket godkändes. 
   
 Lekplatsen intill ”tennisplanen” skall iordningställas av städlag 8 enligt 
 tidigare överenskommelse med styrelsen. 
 

Inrapportering av utebliven medverkan vid städdag skall meddelas 
styrelsen. 

 
 Tennisplanen kommer att asfalteras i slutet av maj månad. 
  
 Översyn av gemensamhetsgaragens takplåt kommer att ske plus offert 
 på kostnader för ommålning. 
 Även en kontroll av avloppsledningarna kommer att genomföras. 
  
 Nytt anbud gällande fönster på kvartersgården kommer att infodras. 
 
§   15 Anslag 
 Protokollet anslås senast 10 maj vid kvartersgården. 



 
§  16 Avslutning 
 Årsmötet avslutades. Ett uppskattat tack framfördes till dagens förtäring. 
 
 
 
 
 
 
Eric Johansson 
Sekreterare 
 
 
 
Stig Svantesson  Ulf Rasmusson  
Justerare   Justerare 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


