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Årsstämmoprotokoll 2021.
På grund av fortsatt pandemiläge och myndigheternas bestämmelser utifrån detta har årsstämman
genomförts i skriftlig form. Efter att denna slutförts hade 68 av sammanlagt 78 fastighetsägare,
dvs. drygt 87 procent, skriftligen lämnat sitt godkännande till det följande, §§1-8.
Svarsfrekvens: 39 av 42 kv. Getväpplingen, 30 av 36 kv. Jordrevan.
§1. Former för årsstämman
- att årsstämman på grund av det rådande pandemiläget och myndigheternas rekommendationer
hålls genom skriftlig kommunikation.
§2. Stämmans behöriga utlysande
- att årsstämman är behörigt utlyst, vilket innebär att handlingarna gått ut i sådan tid att
fastighetsägaren har kunnat ta del av dem och därmed ta ställning.
§3. Justering av protokollet
- att Birgitta Edström (Getväpplingen) och Renée Johansson Claesson (Jordrevan) utses att justera
protokollet för stämman.
§4. Verksamhetsberättelse, resultatredovisning och revisorernas berättelse
- att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, resultatredovisning och revisorernas berättelse
för år 2020.
§5. Styrelsens ansvarsfrihet
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
§6. Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och kontaktpersoner
- valberedningens förslag till ordförande, ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
kontaktpersoner för år 2021: samt styrelsen förslag till valberedning, innebärande följande;
Styrelse m.m.
- Ordförande: Mats Söderberg (G) omval.
- Ledamöter (2 år): Andreas Dahl (J) omval, Niklas Henningsohn (G) omval.
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Övriga ledamöter är valda 2020 för två år dvs. till år 2022: Anders Klintevall (J), Ava Pettersson (G), Björn Sorkin (J) .

- Suppleanter: Folke Johansson (J) omval, Matias Johansson (G) omval, Renée Höjer (J) omval.
Björn Pettersson (G) omval. Michaela Björn (G) hade avböjt omval.
- Revisorer: Magnus Ahlin (J) omval, Kalle Wallin (G) omval.
- Revisorssuppleanter: Johan Svahn (G) omval och Karin Wedenius (J) omval.
Kontaktpersoner:
- Gemensamma bredbandsfrågor: Matias Johansson (G).
- Grannsamverkan: Erik Renner (J)2, Therese Wallin (G), och Anders Hellqvist (G).
- Kvartersförråd: Anderas Dahl (J) och Mats Söderberg (G).
- Snöröjning, sandning, sophämtning: Andreas Dahl (J) och Niklas Henningsohn (G).
- Spolplattor: Björn Pettersson (G).
- Undercentral: Niklas Henningsohn (G).
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Ledamoten Björn Sorkin (J), lämnar på egen begäran sin post den 18 mars efter sju år i styrelsen.
Blir vakant genom Erik Renners planerade avflyttning från samfälligheten .
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