
Protokoll fört vid årsstämma 2022 i Grundby Kullersta Samfällighetsförening

Tid

2022-04-21 klockan 19:00

Plats

Solby Gård

Närvarande

Se bifogad närvarolista

1. Stämmans öppnande samt behöriga utlysande av densamma

Stämman förklarades öppnad och behörigen utlyst enligt stadgarna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Godkännanden, sekreterare samt två justeringsmän för stämman

Till stämmans ordförande valdes Roland Eklund. Till stämmans sekreterare valdes
Johanna Klahr. Till justeringsmän valdes Håkan Gustavsson och Arne Fall.

4. Styrelsens förvaltriingsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomiska rapport och revisorernas berättelse
godkändes.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna

Styrelsen vill göra en stadgeändring att årsmötet sker innan april månad. Förslaget
röstades igenom.

Motion inkommit från Christer Tjärnberg och Benny Millby angående fartbulorna.
Normal höga bilar kommer inte över bulorna (den nedanför brantåsen och vidare ner



mot stätviken). Önskar att butorna är både längre och har en bättre övergång. Thomas
redogör att farthindren är inom godkända rekommendationer men att standardbilar
måste komma över. Styrelsen tittar på vad det kostar att jämna ut bulorna.

7. Ersättning till styrelsen och revisorer

Förslaget som Thomas la fram godkändes.

8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, debitering per andel samt debiteringslängd

Styrelsens förslag godkändes. Samt att vissa hade några funderingar kring slitaget som
uppkommit kring byggnationen vid 1:92.

9. Val

Följande val gjordes:

• Styrelseordförande per ett år
omval Thomas Hylvander

• Styrelseledamot på två år
omval Tommy Carling

• Styrelseledamot på två år

omval Björn Olbrich

• Fyllnadsval på ett år
Avgående Emelie Ravelin och nyval Johanna Klahr

• Tre styrelsesuppleanter på ett år

omval Viggo Hansen och nyval Christer Tjärnberg och Ann-Marie Berthelsen

• Två revisorer på ett år
omval Ulla Jörnstam och nyval Bengt Axelsson

• Två revisorssuppleanter på ett år
omval Anna Kämäräinen och Robert Berglund

• Valberedning på ett år

omval på Ulf Jonsson, Sirpa Lindelöf och Marianne Lörvall. Om ingen av
valberedningen kan komma på årsmötet så ska skriftligt svar ges.



10. Övriga frågor

Många frågor kring VA byggnationen. Thomas redovisar de han har fått information
om samt hänvisar till EEM hemsida. Kommer även finnas en flik under gästboken på
www.grundby-kullersta.se

Inbjudan till småhus Energi forskningsprojektet, se bilaga.

11. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas på hemsidan www.grundby-kullersta.se

12. Stämmans avslutande

Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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