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Årsstämma 2021 för Visingelunds Samfällighetsförening 

 

Datum och tid: torsdag den 25 mars, 2021, kl. 19.00 

 

Plats: Kvartersgården, Innerspåret 10, samt videokonferens via Meet 

 

Närvarande från styrelsen: Robert Persson (Y36)  

 Robert Öhlen (I54)  

 Göran Hauer (Y5)  

 Tommy Jannesson (Y20)  

 Bettina Meinow (M29) 

Daniel Knutsson (I44) 

 Claudia Ericson (Y27) 

 

Totalt var 19 hushåll representerade. 

 

PROTOKOLL 

 

1. Stämman öppnas 

Årsstämman 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, och idag var det inga inlägg till övriga frågor. 

 

4. Val av ordförande för stämman 

Årsstämman valde sittande ordförande Robert Persson (Y36) till årsstämmans ordförande. 

 

5. Val av sekreterare för stämman 

Årsstämman valde Göran Hauer (Y5) till årsstämmans sekreterare. 

 

6. Val av två justeringsmän, samt rösträknare 

Årsstämman valde Karin Uddfors (I1) Malin Hansson (I23) till justerare, sekr. är rösträknare. 

 

7. Styrelsen verksamhetsberättelse 

Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen.  

 

8. Årets resultat samt beslut om årets +/- resultat  

Årsstämman godkände den framlagda resultat-och balansräkningen. 

 

9. Revisionsberättelse 

Revisorerna, Johan Henriks (Y26) och Michael Berglund (Y11), har gått igenom räkenskaperna och inte hittat 

något de velat göra anmärkning på. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 

2020. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året.  

 

Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet. 
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11. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar 

Endast en motion har inkommit, men för sent, så den tas upp på extrastämman, likaså de frågor som 

styrelsen vill ta upp för omröstning tas upp på extrastämman. 

 

12. Presentation av styrelsens budgetförslag för 2021 

Styrelsen presenterade budgetförslaget. 

 

13. Fastställande av budget inklusive ersättningar, avgifter, förfallodagar och debiteringslängd 

Årsstämman antog budgeten för verksamhetsåret 2021. 

 

14. Val av styrelse för 2021 

Vid fjolårets årsstämma (2020) valdes Robert Persson (Y36) till ordförande på 2 år, så han sitter kvar 

ytterligare ett år på den posten, och fortsätter således som ordförande även för 2021. 

 

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 för 2021: 

 

• Robert Öhlen (I54) (omval, 1 år) 

• Tommy Jannesson (Y20) (omval, 1 år) 

• Göran Hauer (Y5) (omval, 1 år) 

• Daniel Knutsson (I44) (omval, 1 år) 

• Claudia Ericsson (Y27) (omval, kassör, 2 år) 

• Pål Deidrichs (M31) (nyval, 1 år) 

 
Styrelsen tackar avgående suppleant Bettina Meinow (M29) för dennes arbete under det senaste året. 

 

15. Val av revisorer för 2021 

Årsstämman valde följande revisorer: 

• Johan Henriks (Y26) (omval) 

• Michael Berglund (Y11) (omval) 

 

16. Val av valberedning för 2021 

Årsstämman valde följande valberedning: 

• Fredrik Håkansson (I18) 

• Fredrik Qvam (I30) 

Fredrik Håkansson är sammankallande för valberedningen. 

 

17. Övriga frågor 

• Inga övriga frågor. 

 

18. Meddelande om delgivning av stämmoprotokoll 

Stämmoprotokoll delges på föreningens hemsida samt på anslagstavla i kvartersgården 

senast 2021-04-08. 

 

19. Mötet avslutades 
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Ordförande                         Sekreterare  

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Robert Persson (Y36)            Göran Hauer (Y5)  

 

 

 

Justerare 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Karin Uddfors (I1)           Malin Hansson (I23) 


