
        Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämman 
Elmsta samfällighetsförening onsdagen 18november 2020 
 
Ordförande Juha Tuominen hälsar 8 medlemmar välkomna 
+4 fullmakter. 
 
§1. Som ordförande för mötet valdes Juha Tuominen. 
§2.Som sekreterare för mötet valdes Lise-Lotte Johnsson. 
§3. Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes    
Rolf Hallberg och Peter Nilsson. 
§4. Utlysning av årsstämman i behörig ordning. Svar ja. 
§5. Genomgång av Förvaltningsberättelse/årsredovisning för 
2019.09.01-2020.08.31 och fastställande av inkomststat och 
utgiftsstat. Lästes och förklarades av Elisabeth Södermark. 
Bilaga 1. 
§6. Genomgång av revisionsberättelsen. Lästes och 
förklarades av Jan Fredriksson. Bilaga 2. 
§7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Svar ja. 
§8. Arvoden till styrelsen, styrelsen föreslår 2 basbelopp + 
sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Stämman 
godkänner. 
§9. Godkännande av styrelsens förslag till budget 2020-2021. 
stämman godkänner. Bilaga 3. 
§10. Utgift och inkomststat samt debiteringsländ: 
   a). Styrelsens förslag till årsavgift är 750.-/andel. Sänkt 
avgift på grund av två på varandra lindriga snövintrar vilket 
gjort att eget kapital kan sänkas. Godkändes av stämman. 
   b). Styrelsen föreslår betalningsvillkor 30 dagar, sista 
betalningsdag den 12 april 2021. Därefter skickas två 
påminnelser med avgift om 60:-/gång innan ärendet 
överlämnas till Kronofogden för verkställighet. Godkändes av 
stämman. 



   c). Godkännande av debiteringsländ för verksamhetsåret 
2020-2021. Stämman godkände debiteringsländen 750:-/andel 
Sammanlagt andelstal 883,20. 
§11. Eventuella motioner: Inga inkomna.   
§12.Beslut var för sig, rörande styrelsens förslag av 
iordningställande av vändplatser på Torpbacken och 
Vikingalundsvägen. Stämman godkände beslutet. 
§13. Val av ledamöter till styrelsen: 
   a). Fyllnadsval av ledamot på 1år: Kurt Johansson. 
   b). 2 st Ledamöter på 2 år: Jan Fredriksson och                       
Lise-Lotte Johnsson  
   c). 2 st Suppleanter på 1år: Elisabeth Södermark och       
Emil Englund. 
   d). Fyllnadsval till valberedningen:  Camilla Ohlsson. 
§14. Val av revisor, styrelsen föreslår omval av               
Borwin revisionsbyrå AB. Stämman godkände förslaget. 
§15. Övriga frågor. Inga. 
§16. Årsmötesprotokollet kommer finnas på vår hemsida 
elmstavagar.se inom cirka 2 veckor, det går också bra att 
beställa på mail: info@elmstavagar.se 
§17. Mötet avslutas och Ordförande Juha Tuominen tackar 
för visat intresse. 
 
 
                                          ................................................... 
                                         sekreterare Lise-Lotte Johnsson 
 
 
Justerare: 
 
 
....................................                   .......................................... 
Rolf Hallberg                                 Rolf Nilsson       


