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PROTOKOLL  

Årsstämma 

 
Fredag den 8 mars 2019 kl. 19.00 

Blästadsskolans matsal 

  

 

1. Öppnande 

 

 Ordförande Bo Einarsson hälsade välkommen samt förklarade stämman för öppnad. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

 

51 hushåll (14 fullmakter) var representerade och totalt 66 personer var närvarande. 

Stämman beslutade 

- att fastställa röstlängden 

- notera att anmälningar kommit från 53 hushåll med 80 personer och att 18 hushåll 

tackat nej till att delta. 

 

3. Val av ordförande för stämman 

 

Stämman beslutade 

- att välja Bo Einarsson som ordförande för föreningsstämman. 

 

4. Val av sekreterare för stämman 

 

Stämman beslutade 

- att välja Carin Nilsson som sekreterare för föreningsstämman. 

 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

 

Stämman beslutade 

- att som justerare tillika rösträknare välja Pontus Holm och Per Palmquist. 

 

6. Stämmans behöriga utlysande 

 

Föreningsstämma ska hållas under mars månad och handlingar ska skickas till  

medlemmarna senast 14 dagar innan stämman hålls. Handlingarna var alla hushåll  

tillhanda 9 februari. 

Stämman beslutade 

- Att godkänna stämmans behöriga utlysande. 
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden. Se bilaga. 

   

Stämman beslutade 

- Att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

8. Räkenskapsredogörelse 

 

 Kassören Kerstin Bissler föredrog bokslutet för 2018, se bilaga. 

Stämman beslutade 

- Att godkänna bokslutet för räkenskapsåret 2018 och att läggas till handlingarna. 

 

9. Revisorernas berättelse 

 

Revisor Mikael Åsberg läste upp revisorernas berättelse. Se bilaga. 

Stämman beslutade 

- Att godkänna revisorernas berättelse.  

 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Stämman beslutade 

- Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

11. Styrelsens redovisning av uppdrag från årsmötet 2018 

   

Se bilaga. 

 

12. Styrelsens förslag och inkommen motion. 

 

Motion från Mikael Modigh angående borttagande av buskar vid garagegavlar.  

Berörda skötsellag får uppdrag att ta bort hagtornshäckar och plantera nya växter. 

 

Laddstolpar till elbilar. Det har inte varit möjligt att få fram ett konkret förslag kring 

behov och kostnader. Frågan får aktualiseras på kommande årsmöte. 

 

Brandskydd av vindar. Räddningstjänsten i Östra Götaland har inspekterat 

brandskydd på vindar för radhus. Det är ännu så länge inte ett ”skall krav” utan ett 

”bör krav”. Styrelsen får i uppdrag att fortsätta utreda frågan. 

 

Förnyelse av avtalet med Comhem Nuvarande avtal går ut i maj 2020 och 

uppsägning behöver ske i maj 2019 för omförhandling. 

 

   

 

 



 Samfällighetsföreningen Blästad 

 

_______________________________________________________________________________ 

Hemsida: www.blastad.se 
E-post: ordforanden@blastad.se 

3  

 

13. Förnyelse och underhållsfond 

 

 Kassören och ordföranden presenterar underhålls- och förnyelseplan.    

 Fonden uppgår idag till 298 096 kr. Styrelsen föreslår insättning för år 2019 med  

114 000 kr (1000 kr/hushåll). 

.   

Stämman beslutade 

- avsättning enligt styrelsens förslag. 

                

14. Årsavgift 2019 

 

 Styrelsen föreslår årsavgifterna: 

 2 300 kr till huvudsektion (oförändrad) 

 1 000 kr sätts av till underhålls-/förnyelsefond (oförändrad) 

 1 500 kr till sophanteringssektionen (oförändrad) 

  

Stämman beslutade 

- enligt styrelsens förslag. 

 

15. Ersättning till förtroendevalda 

 

 Styrelsen föreslår  

 Styrelseledamot 1000 kr 

 Suppleanter 500 kr 

 Revisor 250 kr   

 

Stämman beslutade 

- enligt styrelsens förslag. 

 

16. Övriga avgifter 

 

 Avgift för motorvärmare 200 kr/år (oförändrad)  

 Avgift för ComHems utbud 2250 kr/år (tidigare 2100))  

 Friköpt skötsel 750 kr/år (oförändrad)  

 Påminnelseavgift 100 kr/tillfälle vid 1:a tillfället (oförändrad) samt  

          400 kr vid 2:a tillfället (oförändrad).  

 Hyra av extra garage 4 000 kr/år (oförändrad) 

 Anslutning till sophanteringssektionen 800 kr + externa kostnader (engångskostnad) 

 

Stämman beslutade 

- enligt styrelsens förslag. 
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17. Inkomst och utgiftsstat, budget 2019 

 

Kassören föredrog styrelsens förslag till budget för år 2019, se bilaga.  

   

Stämman beslutade 

- att anta budgeten för 2019. 

 

18. Val av styrelse och suppleanter 

   

 Valberedningen (skötsellag 11) har lämnat förslag till ordförande, ledamöter och 

suppleanter i styrelsen. 

  

Stämman beslutade 

- att till ordförande i föreningen för tid till 2021 års ordinarie stämma utse  

Lars Linebäck (nyval) 

- att till kassör för tid till 2020 års ordinarie stämma utse 

Kerstin Bissler (omval) 

- att till sekreterare för tid till 2021 års ordinarie stämma utse 

Jenny Petri (tidigare ersättare) 

                   -     att till ordinarie ledamot för tid till 2021 års ordinarie stämma utse  

                         Magnus Cedergren (omval) 

- att till ordinarie ledamot för tid till 2020 års ordinarie stämma utse  

Per-Olof Eriksson (nyval) 

 

Stämman noterade att   

- Patrick Greibe vid föregående stämma valdes till ordinarie styrelseledamot för tid 

till 2020 års ordinarie stämma. 

  

 Val av tre suppleanter för tid till nästa ordinarie föreningsstämma. 

 

 Valberedningen föreslog omval av Sören Gustavsson, nyval av Mikael Leveau samt  

 av Sven Nordhammer. 

 

Stämman beslutade 

- att utse suppleanter enligt valberedningens förslag. 

 

19. Val av två revisorer och suppleanter för tid till nästa ordinarie föreningsstämma 

 

 Valberedningen föreslog omval av Mikael Åsberg och Bertil Staberg. 

Stämman beslutade  

- att utse revisorer enligt valberedningens förslag. 

 Valberedningen föreslog nyval av Tommy Blohm och Hans Arman  

till revisorssuppleanter. 

Stämman beslutade  

- att utse revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag. 
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20.  Val av huvudkontaktombud för Grannsamverkan 

Stämman beslutade  

- att utse Johan Qvist till huvudkontaktombud. 

 

21. Val av valberedning för tid till nästa ordinarie föreningsstämma 

 

Stämman beslutade  

  att till valberedning utse skötsellag 12 med skötselansvarige Ahxner som 

                      sammankallande.  

 

22. Övriga frågor 

 

Parkeringsplatser. Fråga om att anlägga fler parkeringsplatser. Det konstateras att det 

inte är brist på parkeringsplatser i Samfälligheten. 

 

Sophanteringen. Kort information om sophanteringen.  

 

Stämman valde Mikael Modigh till webmaster. 

        

23. Stämmans avslutning 

 

 Mötesordföranden Bo Einarsson noterade en god närvaro vid stämman samt 

 överlämnade klubban till nyvalde ordföranden Lars Linebäck som avslutade 

 stämman.   

 

Protokollet läggs ut på hemsidan http://www.blastad.se/info/.   

 De bilagor som nämns ovan finns samtliga i det material med bl. a. dagordning för 

 årsstämman som lämnades ut till samtliga hushåll. Några extra exemplar finns  

hos nye ordföranden, som även kan ordna protokoll i pappersform till dem som så 

 önskar. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

    

  

   

  

Carin Nilsson   Bo Einarsson                                                                 

sekreterare    ordförande  

 

  

 

Pontus Holm                         Per Palmquist       

    

justerare    justerare 

http://www.blastad.se/info/

