
 

 

Protokoll Årsstämma 2022, Sundby Strands Samfällighetsförening 

Datum: 22 mars, 2022 

Plats: Mötesplatsen, Gula Industrihuset. 

 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av mötesordförande. 

Stämman godkänner Maria Ernfeldt som mötesordförande 

 

3. Val av mötessekreterare 

Stämman godkänner Camilla Johansson Kühne som mötessekreterare. 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

Stämman väljer Claes Grebell och Johan Wallenström 

 

5. Fastställande av Röstlängd 

Röstlängd fastställs och läggs till handlingarna 

 

6. Godkännande av Kallelse  

Stämman godkänner kallelsen. 

 

7. Godkännande av Dagordning  

Stämman godkänner dagordningen. 

 

8. Styrelsens Verksamhetsberättelse 

Stämman godkänner verksamhetsberättelsen. 

 

9. Fastställande av Balans- och Resultaträkning  

Föreningens kassör föredrar resultaträkning, intäkter och kostnader, samt redogör för de avvikelser 

mot budget som förekommer. Kassören går igenom förslag på resultatdisponering.  

Stämman godkänner och fastställer balans- och resultaträkning, samt förslag på resultatdisponering. 

 

10. Revisionsberättelse  

Revisor går genom revisionsberättelse och sin granskning.  

Stämman fastställer revisionsberättelse som läggs till handlingarna. 

 

11. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar  

Stämman fastställer ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

12. Val av Ordförande  

Stämman godkänner Camilla Johansson Kühne, nyval 2 år. 

 

13. Val av styrelsens medlemmar  

Valberedningens förslag godkänns. 

Lars Eriksson, omval 1 år. 

Angela Kübek, nyval 2 år. 

Göran Edbom, nyval 2 år. 

Jan Frick-Jensen, omval 1 år. 

 

14. Val av suppleanter till styrelsen  

Valberedningens förslag godkänns. 



 

 

Erik Rindeskär, nyval 2 år. 

Reza Parsa, nyval 2 år. 

 

15. Omval av Revisor och Revisorssuppleant  

Omval av revisor Kerstin Borell och Ulrika Caglayan godkänns. 

 

16. Omval av Valberedning  

Stämman godkänner val av Viktor Lund. Styrelsen får i uppdrag att under året få fram ytterligare en 

person till valberedningen. 

 

17. Motioner och förslag från Styrelsen 

a. Marinan. 

Sandra Wilson som leder arbetet med den marina utredningen redogör för bakgrund till 
motionen, samt arbete framåt och yrkar på att stämman bifaller förslaget om nyttjanderätt 
på den befintliga delen av bryggan vid Hjerts Torg, samt byggrätt av marina. Årsstämman 
bifaller motionen med tillägget att fortsatt projektarbete måste ske i samråd med de som 
redan har platser på aktuell brygga och i samråd med styrelse. 

b. Vattengrupp. 

Camilla Johansson Kühne redogör för förslaget på en fast vattengrupp, samt att vatten sätts 

på och av i samband med städdagar. Stämman ger bra feedback och intressanta förslag till 

fortsatt arbete och eventuella förändringar framåt. Stämman bifaller motionen, men ger 

också styrelsen och vattenansvarig i uppdrag att fortsätta testa och utveckla arbetet kring på- 

och avstängning av vattnet för att hitta bästa lösning. 

 

18. Ersättning till Styrelse, Revisorer och övriga  

Stämman godkänner förslaget på 950 kr/roll 

 

19. Godkännande av debiteringslängd  

Stämman godkänner debiteringslängd 

 

20. Antagande av Budget för 2022  

Kassören redogör för budgeten 2022, samt påtalar svårigheten i att lägga en budget på grund av 

omvärldsläget. Förslaget att färdigställa lekplats vid Tegelplan med budgetavvikelse på cirka 60 tkr 

som följd godkänns av stämman. Budget antas av stämman. 

E-faktura erbjuds efter man anmält detta via hemsida. 

 

21. Övriga frågor  

Tomtgränser togs upp av en fastighetsägare, men frågan är inget för stämman och är dessutom 

avdömd tidigare. 

 

22. Årsmötet avslutas 

 

Signaturer:  

 

 

__________________________________  _________________________________ 

Claes Grebell, justerare   Johan Wallenström, justerare  

 


