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JORDVÄPPLINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
Samfällighet för kvarteren Getväpplingen och Jordrevan 

 
Protokoll fört vid årsstämma den 9 mars 2023 i Björnbodaskolans matsal. 
 

§1. Mötets öppnande och upprop av medlemmarna 

Föreningens ordförande Mats Söderberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

stämman öppnad. Upprop av medlemmarna företogs: 17 st. från kvarteret Getväpplingen (G) 

och 14 st. från kvarteret Jordrevan (J), dvs. totalt 31 av 78 medlemmar, var representerade. 

 

§2. Godkännande av dagordning 

Den i förväg utskickade dagordningen godkändes av stämman. 

 

§3. Val av ordförande för stämman samt två justeringsmän tillika rösträknare. 

Till ordförande för stämman valdes:  Mats Söderberg (G) 

Till sekreterare för stämman valdes:  Anders Klintevall (J) 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes: Amir Mehrzad (G)   

Niklas Arvidsson (J) 

§4. Stämmans behöriga utlysande 

Stämman befanns vara behörigt utlyst. 

 

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen redovisades och kommenterades av ordföranden.  

Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna. 

 

§6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret kommenterades av 

ordföranden varefter stämman beslöt att fastställa dessa. 

 

§7. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Kalle Wallin varefter den fastställdes av stämman. 

 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§9. Val av styrelseledamöter 

Som ordförande i styrelsen på ett år omvaldes: Mats Söderberg (G) 

Som styrelseledamot på två år omvaldes:  Andreas Dahl (J) 

Som styrelseledamot på två år omvaldes: Niklas Henningsohn (G) 

Som styrelseledamot på två år valdes:  Amir Mehrzad (G) 

 
Fortsatt kvar som styrelseledamöter är Christoffer Stenbeck (G) och Anders Klintevall (J), 

valda år 2022 för två år framöver. 

 

Val av styrelsesuppleanter 

Som styrelsesuppleant på ett år omvaldes: Håkan Larsson (J) 

Som styrelsesuppleant på ett år omvaldes: Ava Pettersson (G) 

Som styrelsesuppleant på ett år valdes: Diana Bahdjat (J) 

 

Val av revisorer 
Som revisor på ett år omvaldes:  Kalle Wallin (G) 

Som revisor på ett år omvaldes:  Magnus Ahlin (J) 

 

Val av revisorsuppleanter 

Som revisorssuppleant på ett år omvaldes: Johan Svahn (G) 

Som revisorssuppleant på ett år omvaldes: Karin Wedenius (J) 
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JORDVÄPPLINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
Samfällighet för kvarteren Getväpplingen och Jordrevan 

Val av valberedning 

Som del av valberedning på ett år omvaldes: Per Andersson (G) 

Som del av valberedning på ett år omvaldes:           Charlotte Johnzon (J) 

 

Kontaktpersoner för service 

i) Bredbandsfrågor:  Matias Johansson (G) 

ii) Grannsamverkan:                  Anders Hellqvist (G) Therese Wallin (G),  

                                                                           Emma Aspling (J) 

iii) Kvartersförråd och gräsklippare: Andreas Dahl (J) Mats Söderberg (G) 

             iv)  Snöröjning, sandning, sophämtning: Niklas Henningsohn (G) Andreas Dahl (J) 

iv) Spolplattor:   Björn Pettersson (G) 

v) Undercentral fjärrvärme:  Niklas Henningsohn (G) 

 

§10. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsens förslag till arvoden fastställdes av stämman, totalsumman blir i år 94 000 kr 

inklusive arbetsgivaravgifter. 

 

§11. Förslag till utgifts- och inkomststat samt fastläggande av debiteringslängd 

Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret sammanfattades av  

ordföranden. Fastighetsavgiften föreslogs av styrelsen ligga kvar på 2 900 kr per månad under 

det kommande räkenskapsåret. Den föreslagna utgifts- och inkomststaten fastställdes av 

stämman. 

 

§12. Övriga frågor 

              Inga övriga frågor förekom. 

 

§13. Planering av festligheter i samband med samfällighetens 50-årsjubileum år 2024 

Jubileet planeras att äga rum lördagen den 15 juni 2024, dvs. lördagen före midsommar. Det 

vore roligt att få till stånd ett program med scenframträdanden av alla de förmågor som finns i 

samfälligheten. Förhoppningar finns om att många är intresserade av att engagera sig. 

  

Till ”festgeneral” och sammanhållande har styrelsen utsett Anders Klintevall. Sedan är det tänkt   

att de tre ”underrubrikerna” ska få varsin huvudansvarig: servering/förtäring, underhållning 

samt barnaktiviteter.  

 

 

§14. Beslut om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Mötet enades om att protokollet som vanligt delas ut till samtliga medlemmar. 

 

§15. Stämmans avslutning 

Ordföranden tackade därefter de närvarande och förklarade stämman avslutad. 

   


