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Årsstämma 2013 för Visingelunds Samfällighetsförening   
 
Datum och tid: Torsdag den 28e november, 2013, kl. 19.00-20.15  
 
Plats: Kvartersgården, Innerspåret 10   
 
Närvarande från styrelsen:  Torbjörn Zygmunt (ordförande)  
 Per-Ola Furne (ledamot/kassör)  
 Björn Nylund (ledamot)  
 Urban Skilje (ledamot)   
 
Totalt var 12 hushåll representerade varav 4 st från styrelsen samt 2 st från valberedningen.  
 
PROTOKOLL   
 
1. Stämman öppnas  

Stämman öppnades av styrelsens ordförande.   
 

2. Godkännande av mötets utlysande  
Årsstämman godkände mötets utlysande som gjordes i tid enligt stadgarna.   

 
3. Godkännande av dagordning  

Årsstämman godkände dagordningen.   
 

4. Val av ordförande för stämman  
Årsstämman valde sittande ordförande Torbjörn Zygmunt (Y20) till årsstämmans 
ordförande.   
 

5. Val av sekreterare för stämman  
Årsstämman valde Urban Skilje (M21) till årsstämmans sekreterare.   

 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare  

Årsstämman valde Cecilia Birelius (M34) och Gunilla Langett (I12) till justeringsmän 
tillika rösträknare.   
 

7. Styrelsen verksamhetsberättelse, samt godkännande Kassörens kommentarer:  
Torbjörn nämnde bl.a. Fibernätsprojektet, Nyhetsbrev. 
Resultatet för året ca: -15 000 kr 
 
Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen samt den framlagda resultat-och 
balansräkningen. 
 

8. Revisionsberättelse, samt godkännande  
Revisorerna, Johan Henriks (Y26) och  Michael Berglund (Y11), har gått igenom 
räkenskaperna och inte hittat något de velat göra anmärkning på.   
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Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012/2013 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.   
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet 

 
10. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar   

Inga motioner från medlemmar har inkommit.   
 
Styrelsen föreslog årsmötet en stadgeändring innebärande att samfälligheten fr.o.m. 
2015-01-01 övergår till kalenderår för räkenskapsåret (idag brutet räkenskapsår 1 sept-
31 aug) samt att årsmötet flyttas från hösten (november) till våren (februari/mars). 
 
Styrelsen föreslår årsmötet: 
att § 11 ändras så att samfälligheten övergår till kalenderår för räkenskapsåret.  
 
att § 12 ändras så att ”Ordinarie stämma skall årligen hållas under februari eller senast 
mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.” 
 
Stadgeändringen kräver 2/3 majoritet på ett årsmöte och blir giltigt när beslutet 
registrerats hos lantmäteriet. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens framställan. 
 

11. Ersättningar till styrelsen, revisorer och adjungerade i arbetsgrupper  
Ersättningen till styrelsen samt revisorer har under verksamhetsåret 2011/2012 varit 
totalt 93 849 kr.  
Årsmötet beslutade att godkänna av styrelsen föreslagna (oförändrade) ersättningar för 
nästa verksamhetsår. 
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet 
 
 

12. Styrelsens budgetförslag för 2012/2013 samt fastställande av debiteringslängd med 
belopp och förfallodatum för varje medlem  
Styrelsen föreslog årsmötet 
 
att fastställa budgetförslaget för 2013/14 
 
att fastställa den årliga avgiften till 6 400 kr samt 800 kr till underhållsfonden. 
 
att avgiften debiteras fastighetsägaren enligt debiteringslängden kvartalsvis med 
betalningsdatum (31.1, 30.5, 27.8 samt 30.11). Avgiften är beräknad så att varje 
fastighet betalar 1/138-del. 
 
Årsstämman antog budgeten för verksamhetsåret 2012/2013 inklusive 
debiteringslängden. 
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Utöver detta beslutade årsmötet att höja årsavgiften med ytterligare 300 kr för att täcka 
en eventuell kostnad för extern ekonomihantering.  
 

13. Val av styrelse och styrelseordförande för 2012/2013  
Årsstämman valde Torbjörn Zygmunt (Y20) till ordförande 2013/2014.  
 
För nyinflyttade kan vi här kort berätta att ordförande och kassör brukar väljas på 2 år 
samt överlappande för att få kontinuitet på dessa två viktiga poster.   
 
Årsstämman valde följande ledamöter till styrelsen:  
• Björn Nylund (Y23) 
• Robert Öhlén (I54) 
• Johan Gandeus (Y3) 
• Urban Skilje (M21) 
• Jonas Golan (Y28) 

 
Årsstämman valde följande suppleanter till styrelsen:  
• Ulf Östenius (I52) (nyval) 
• Carlos Cederwall (M20) (nyval) 

 
Vi tackar Per-Ola Furne som nu avgår, efter några givande år i styrelsen!   
Ingen ny kassör kunde väljas. Per-Ola Furne är, tills ny – extern- lösning av 
ekonomihanteringen är på plats, behjälplig med ekonomihanteringen. 
  

 
14. Val av revisorer för 2013/2014 

Årsstämman valde följande revisorer:  
• Johan Henriks (Y26) (omval)  
• Michael Berglund (Y11) (omval)   

 
15. Val av valberedning för 2013/2014  

Årsstämman valde följande valberedning:  
• Cecilia Birelius( M34) (omval)   
• Karin Uddfors (I1) (nyval) 
 
Cecilia Birelius är sammankallande för valberedningen.   
 

16. Övriga frågor   
Ordningsregler för kvartersgården diskuterades. Styrelsen tar med sig frågan. 
 

17. Meddelande om delgivning av stämmoprotokoll  
Stämmoprotokoll delges på föreningens hemsida samt på anslagstavla i kvartersgård 
senast den 12:e december 2013.   
 

18. Mötet avslutades 
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Vid protokollet 
 
 
________________________________ 
Urban Skilje (M21) 
 
Justeringsmän 
 
 
________________________________ 
Gunilla Langett (I12)  
 
 
________________________________ 
Cecilia Birelius (M34) 


