
Edeby bys samfällighetsförening   Årsmötesprotokoll
                                            2022-02-20 

Protokoll fört vid årsmöte 2022 

Plats och tid: Församlingsgården Elmsta, söndagen den 20 februari kl. 10.00. 

Närvarande 
Hans Lifsten, Liselotte S. Wenger, Rolf Schillén, Liselotte Hyllendal  (med fullmakt för Kurt Hyllendahl 
och Maud Hyllendahls dödsbo), Roine Hansson, Yngve Modin, Kristin Bernhardsson och Sofi 
Gunnarsson (med fullmakt från B-O och Gunvor Gunnarsson), Arne Björk, Josefin och Hans-Åke 
Norberg samt Maths Rigelius. 

Se även bifogad närvarolista bilaga 1.  

§1.  Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Hans Lifsten presenterade sig samt hälsade deltagarna välkomna till 2022 
års årsmöte.  

§2.  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Skriftlig kallelse via post och e-post har kommit deltagarna tillhanda senast 14 dagar före mötet och 
därmed anses mötet behörigen utlyst. Olyckligtvis kom inte dagordningen med i utskicket så som bör 
ske, men då detta möte endast behandlar standardpunkter kunde mötet acceptera detta för denna 
gång.  

§3.  Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes.  

§4. Val av ordförande för stämman  
Till mötesordförande valdes Hans Lifsten.  
 
§5. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för mötet valdes Liselotte S Wenger.  
 
§6. Val av två protokolljusterare 
Stämman valde Maths Rigelius och Kristin Bernhardsson till protokolljusterare och tillika rösträknare.  

§7. Upprättande av röstlängd  
Lista har upprättats med närvarande och fullmakter, se bilaga 1.   
 
§8. Styrelsens och revisorernas berättelser  

a) Verksamhetsberättelse 
 
Sekreteraren Liselotte Hyllendal presenterade verksamhetsberättelsen. 
  

b) Årsbokslut 
 



Kassören redovisade balans- och resultaträkning för föreningen som helhet, samt 
resultaträkning uppdelad per samfällighet.  

 
c) Revisionsberättelse 

 
Kassören läste upp revisionsberättelsen som revisor Anne Wickström avgivit och som inte 
innehåller några anmärkningar mot styrelsens förvaltning och som föreslog att stämman ger 
styrelsen ansvarsfrihet.  

  
§9. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Balans- och resultaträkning för 2021 fastställdes och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna årets räkenskaps- och verksamhetsår. 

§10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

Inga motioner har inkommit. 

§11. Ersättning till styrelsen och revisorerna.  

Styrelsens förslag godkändes av stämman, se bilaga 2 Budget fastställd.  Styrelsen bestämmer 
fördelning av arvode mellan styrelsemedlemmar.  

§12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 

a) Verksamhetsplan för 2022 
 

Styrelsen föreslog att verksamhetsplan för 2022 ska utgå från 2021 års grund vad gäller 
administration och förvaltning. Stämman godkände detta med tillägg att en statuskontroll av 
samfällighetsföreningens dikessystem ska utföras samt att två gräs- och slyröjardagar ska planeras in 
under året. Information om när dikessynen ska ske kommer att skickas ut till medlemmarna så att 
det finns möjlighet att delta för de som önskar.  

b) Budgetförslag 2022 
 

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022. Förslaget antogs, se 
bilaga 2 

 

§13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

Då valberedning saknas föreslogs följande på stämman:  

Ordförande: Hans Lifsten, omval på ett år 

Ledamot: Rolf Schillén, vald på två år 2021 

Ledamot: Yngve Modin, vald på två år 2021 

Ledamot: Liselotte S Wenger, nyval på två år 



Ledamot: Tor Fransson, omval på två år 

Suppleant: Liselotte Hyllendal, nyval på ett år 

Stämman beslutade enligt förslag. 

§14. Val av revisor och revisorsuppleant 

Beslutades att fortsatt anlita Anne Wickström, som är tillfrågad och accepterar uppdraget om 
föreningen så önskar. Maths Rigelius kvarstår som revisorssuppleant.  

§15 Valberedning  

Valberedningen lämnas vakant under år 2022.  

§16. Övriga frågor 

Frågan angående hur medlemmars engagemang för samfällighetsföreningens intressen ska ökas 
lyftes. Styrelsen anordnar de två träffarna för S:9 och S:10 där gräs- och slyröjning utförs med 
efterföljande fika. Andra förslag och initiativ  som ligger i samfällighetsföreningens intresse 
emottages tacksamt.  

§17. Meddelande om tidpunkt när stämmoprotokollet skickas ut. Uppdatering av e-postadresser 

Protokoll finns tillgängligt inom 2 veckor och distribueras inom 4 veckor, runt 20 mars. I samband 
med att mötesprotokollet skickas ut så bifogas uppdaterad budget, verksamhetsplan samt 
ekonomisk redovisning per samfällighet.  

§18 Mötets avslutande  

Ordförande förklarade mötet avslutat.   

 

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 

Vid protokollet Liselotte S. Wenger   Ordförande Hans Lifsten 

 

Protokolljusterare: 

 

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 

Kristin Bernhardsson   Maths Rigelius 


