
Protokoll årsmöte Fjällhöjdens samfällighetsförening 2021

25 april 2021
Digitalt videomöte

Närvarande: May Nürnberg
Nicklas Glimstad Gozzi
Anna Thunman
Jimmy Ämtö
Magnus Erkstam
Mikaela Stadig
Johanna Hallberg

1 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes May Nürnberg.

2 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Magnus Erkstam.

3 Val av tv̊a justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Anna Thunman och Johanna Hallberg.

4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5 Beslut om stadgeenlig kallelse till årsmötet

Årsmötet konstaterade att kallelse och årsmöteshandlingar har sänts ut enligt stadgarna
(minst tv̊a veckor innan årsmöte).
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6 Godkännande av röstlängd och poströstningsförfarande

P̊a grund av Coronasituationen genomförs röstning till årsmötet genom poströstning.
Årsmötet godkände poströstning och att p̊askriven lista vid poströstning fungerar som
röstlängd. 23 av föreningens 84 fastigheter var representerade via poströster.

7 Godkännande av förvaltningsberättelse och
budgetuppföljning för 2020

Årsmötet godkände förvaltningsberättelse och budgetuppföljning för 2020.

8 Godkännande av balansräkning

Balansräkningen godkändes av årsmötet.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhets̊aret 2020

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhets̊aret 2020 enhälligt.

10 Inkomna motioner

10.1 Belysning vid lekparker och parkering

Det har kommit in en motion om att samfälligheten ska montera belysning vid lekparker,
fotbollsplan och parkeringar, samt att detta ska ske snarast möjligt men senast vid
årsskiftet 2022/2023.

Mötet röstade om motionen i delar med följande röstresultat:

• Montering av belysning p̊a lekplatser och fotbollsplan: 5 Ja, 13 Nej, 5 Avst̊ar

• Montering av belysning vid parkeringar: 5 Ja, 13 Nej, 5 Avst̊ar

Årsmötet beslutade därför att avsl̊a motionen i sin helhet.
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11 Disposition av 2020 års resultat

Styrelsens förslag att 2020 års resultat 120 806,09 kronor tillsammans med balanserat
överskott p̊a 1 252 172,57 kronor med en sammanlagd summa p̊a 1 372 978,66 kronor
överförs i ny räkning, godkändes av årsmötet.

12 Beslut om avgifter och ersättningar

Avgifter för motor- och kupévärmare enligt styrelsens förslag, oförändrat sedan föreg̊aende
årsmöte, godkändes av årsmötet.

Styrelsens förslag p̊a oförändrad kvartalsavgift, dvs 8000 kr, godkändes av årsmötet.

Arvoden för styrelseledamöter och funktionärer enligt valberedningens förslag, dvs oförändrat
sedan föreg̊aende årsmöte, godkändes av årsmötet.

13 Beslut om budget för 2021

Styrelsens förslag till budget för 2021 godkändes.

14 Val av styrelse, övriga funktionärer samt valberedning

Styrelse, övriga funktionärer och valberedning valdes av årsmötet enligt valberedningens
förslag.

15 Årsmötesprotokollets tillkännagivande

Årsmötet beslutade att årsmötesprotokollet läggs ut p̊a samfällighetens hemsida samt
ansl̊as p̊a anslagstavlan i tvättstugan.

16 Årsmötets avslutning

Årsmötet avslutades.
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Magnus Erkstam May Nürnberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Anna Thunman Johanna Hallberg
Justeras Justeras
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