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Stämmoprotokoll 20 april 2016, Fredrika Bremerskolan, Handen   

 

Representanter från Kommunens VA-avdelning inledde mötet med information om läget för 

vatten och avloppsinstallationen i Årsta Havsbad. Information finns även att tillgå på  

kommunens hemsida vilken uppdateras kontinuerligt. 

 

Efter informationen öppnade ordförande Marianne Rocklind stämman och hälsade alla 

välkomna. 

 

 

 

 

§ 1 Stämmans behöriga utlysande. 

 Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive förslag 

till debiteringslängd (Bilaga 1) skickades med post den 24 mars 2016 beslutades 

att stämman är behörigen kallad. 

 

§ 2 Val av ordförande till stämman. 

 Lars-Erik Blom valdes till ordförande för stämman. 

 

§ 3 Val av sekreterare till stämman 

 Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman. 

 

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 

 Bengt Andersson och Lars-Otto Frick utsågs till justerare tillika rösträknare. 

 

§ 5 Godkännande av röstlängd, 

 Röstlängden godkändes genom 245 närvarande fastighetsägare, samt 12 genom 

 fullmakt. Det räknades till 310 åhörare i publiken 

 

§ 6 Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning gicks 

 igenom och godkändes att läggas till handlingarna. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes att läggas till 

 handlingarna. 

 

§ 9 Ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 

 

§ 10 Ersättning till styrelse och revisorer. 

  

 a) Arvode för föreningens administration 120 000 kr (110 000 kr). 

     Stämman godkände förslaget. 

  



Stämmoprotokoll 20 april 2016, Fredrika Bremerskolan, Handen  Sid 2(4) 

 

 

 b) Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte 

     för styrelses ledamöter och suppleanter. (oförändrat) 

     Stämman godkände förslaget. 

  

 c) Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr då nu alla tre verksamhetsområden 

     inom ÅHS ingår i revisionen. (oförändrat)  

    Stämman godkände förslaget. 

 

d) Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till  

    ca 35 000 kr (Parameter Revision).         

     Stämman godkände förslaget. 

 

 e) Timarvode 150 kr efter styrelsebeslut utgår för speciella uppdrag utöver 

     renodlat styrelsearbete (oförändrat).   

     Stämman godkände förslaget. 

 

§ 11 Styrelsens förslag till beslut för 2016 

 Styrelsen föreslår stämman: 

  

 a) att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2016 samt

     underhållsplan för de närmaste 18 åren. 

     Stämman bifaller förslaget till budget och verksamhetsplan för 2016 samt 

     förslag till underhållsplan för de kommande 18 åren. 

 

 b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2016 och att fastställa 

     att en andel i Ga:1 är 2 870 kr och en andel i Ga:7 är 820 kr att betalas i sin 

     helhet senast 31 maj. Debiteringslängderna framlades vid stämman samt var 

     utskickade till alla medlemmar. 

     Stämman bifaller förslaget. 

 

 c) att möjlig/lämplig försäljning av ÅHS gemensamma byggnader årligen 

     prövas i budgetarbetet och att redovisningen därmed läggs till handlingarna. 

     Diskussion följde där Ingwar Åhman-Eklunds yrkande om en utredning ang.           

     försäljning av lägenheterna vid torget avslogs av stämman. 

     Gunilla Ladberg föreslog att i styrelsens förslag till beslut byta ut ordet 

     årligen mot ”vid behov”, vilket godtogs av stämman. 

     Stämman beslutade således att prövning av möjlig/lämplig försäljning av 

     ÅHS gemensamma byggnader vid behov ska prövas i budgetarbetet och att 

     redovisningen därmed läggs till handlingarna. 

  

§12 Val av ordförande och styrelseledamöter 

 Valberedningens representant Bengt Andersson, presenterar valberedningen 

 och deras förslag. Då Aina Lagberg på egen begäran avgått har hon ersatts av 

 Kjell Grönquist. Daniel Magnergård har avsagt sig sitt uppdrag pga flytt från 

 Årsta Havsbad. Katarina Bångstad-Balenius träder då in på ett fyllnadsval. Man 

 föreslår även att antalet suppleanter ändras till tre stycken. 
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 Val av ordförande och ledamöter för två år 

 

 Ordförande  Marianne Rocklind omval 

 Ledamot  Bo Hellberg  nyval 

 Ledamot  Bertil Lindborg omval 

 Ledamot   Kjell Lönnberg omval 

  

 1 år kvar/fyllnadsval 

  

 Ledamot   Christer Reich 1 år kvar  

 Ledamot  Kjell Grönquist nyval/fyllnadsval 

 Ledamot  Katarina Bångstad- 

   Balenius  nyval/fyllnadsval 

    

 Stämman biföll valberedningens förslag. 

 

§ 13 Val av suppleanter för 1 år 

  

 Suppleanter  Ingeman Bengtsson nyval 

   Margareta Söderberg omval 

   Per Hållnissa  nyval 

 Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan.  

 

 Stämman biföll valberedningens förslag 

 

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant för samfälligheten och dess 

 verksamhetsområden. 

   

 Ordinarie revisor Gabriel Bartoletti 1 år omval 

 Revisorssuppleant Göran Markström 1 år omval 

 

 Auktoriserad revisor Marie Nordlander 1 år omval 

   Parameter Revision AB 

 

 Stämman biföll valberedningens förslag. 

 

§ 15 Val av ny valberedning på ett år 

  

 Valberedningen erbjöd sig att under Karin Marcus ledning fortsätta ytterligare 

 ett år med ändringen att Cathrin Johansson och Berra Ejderskog har avgått. 

 

 Karin Marcus sammankallande omval 

 Bengt Andersson   omval 

 Lars-Otto Frick   omval 

 Börje Johansson   omval 

 Göran Johansson   nyval 
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Stämman beslutade omval enligt ovan samt nyval av Göran Johansson samt att  låta 

valberedningen bestå av fem personer. 

 

§ 16 Motioner från medlemmar: 

  

 Motion om hundrastgård i Årsta Havsbad 

  

 Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med hänvisning till att det inte  

 ligger inom anläggningsbeslutet att  ÅHS bygger och sköter hundrastgård.  

 

 Stämman beslutade avslå motionen. 

    

§ 17 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor framfördes 

 

§ 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

 Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 

 anslagstavlan vid expeditionen senast 4 maj. 

 

§ 19 Stämman avslutades av ordföranden Marianne Rocklind som tackade för 

 det fortsatta förtroendet och framförde att den avgående ledamoten Aina 

 Lagberg kommer att avtackas vid ett senare tillfälle liksom Daniel Magnergård. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

………………………………………….   

Britt-Marie Bengtsson    

 

 

Justeras: 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

Bengts Andersson   Lars-Otto Frick 
 


