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Årsmötesprotokoll – fört vid årsmöte med Fisktärnan samfällighetsförening 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Josephine Bordi hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Josephine Bordi. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Armin Draganovic. 

§ 4 Val av två justeringsmän 

 Att justera dagens protokoll valdes Mats Persson samt Hanna Lindén. 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

Dagens närvarolista godkändes som röstlängd. Fysiskt (7st) samt digitalt (2st) 

närvarande. Inkomna poströster var 13st.  

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande 

Kallelse till årsmötet har sänts ut till medlemmarna i tid och årsmötet anser att det 

utlysts på korrekt sätt. 

§ 7 Godkännande av dagordningen 

 Årsmötet godkände dagordningen. 

§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelse 

Samtliga närvarande hade tagit del av styrelsens berättelse. Kassören läser upp 

revisionsberättelsen.  

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet godkänner ansvarsfrihet till styrelsen vilket även röstningen från poströsterna 

gjorde där samtliga godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 10 Förslag och motioner (Inkomna senast 31:e mars) 

Inga inkomna motioner innan den 31:e mars har inkommit.  

§ 11 Ersättning till styrelse, revisorer och övriga ersättningar 

Ersättningarna till styrelsen, revisorer och övriga ersättningar är oförändrade. 

§ 12 Styrelsens förslag till inkomster/utgifter samt debiteringslängd 

Styrelsen går igenom förslagen för kommande utgifter.  

Årsmötet, samt de inkommande poströsterna, godkänner styrelsens förslag för 

inkomster, utgifter samt debiteringslängd för 2020. 

§ 13 Val av ordförande och övriga ledamöter 
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Årsmötet beslutar att Lennart Fridéhn väljs till ledamot (omval t.o.m 2022). 

Årsmötet beslutar att Regina Nobis väljs till suppleant (omval t.o.m 2022). 

Årsmötet beslutar att Hanna Lindén väljs till suppleant (omval t.o.m 2022). 

Årsmötet beslutar att Therese Karlsson väljs till suppleant (vald t.o.m 2021). 

Lis Pettersson 1 år kvar men avgår, Therese Karlsson ersätter enligt ovan. 

Befattning Namn T.om. Kommentar 

Ordförande Josephine Bordi 2021   

Ledamot Lennart Fridéhn 2022  Omval 2 år 

Sekreterare Armin Draganovic 2021   

Ledamot Regina Nobis 2022  Omval 2 år 

Ledamot Patrik Malm 2021  

Suppleant Hanna Lindén 2022  Omval 2 år 

Suppleant Therese Karlsson 2021  Nyval 1 år 

 

§ 14 Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

 Årsmötet beslutar att Stig Svantesson och Owe Karlsson väljs till revisorer (omval). 

Årsmötet beslutar att Erik Johansson väljs till revisorssuppleant (omval). 

§ 14 Val av valberedning 

Årsmötet valde Martin Bertilsson, Thomas Gustavsson och Angelica Bertilsson som 

valberedning. Sammankallande är Martin Bertilsson. 

§ 15 Övriga frågor 

• En fråga uppkommer om det går bra med el-renoveringen och kassören förklarar 

att vi har möten med jämna mellanrum med TEAB och deras förhoppning är att de 

är klara innan årsskiftet. 65 skåp var gjorda för 2–3 veckor sedan och TEAB hinner 

med ca 4-5 skåp/vecka. 

§ 16 Plats där årsmötets protokoll hålls tillgängligt   

 På hemsidan samt anslagstavlan vid kvartersgården. 

§ 17 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och årsmötet avlutades. 

 

 

Armin Draganovic  Josephine Bordi 

Sekreterare   Ordförande 
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Mats Persson   Hanna Lindén 

Justerare   Justerare 

 

------------------------------------------- ------------------------------------------- 


