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PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019 
Protokoll fört vid Fårtickegångens samfällighetsförening´s årsstämma den 26 mars 
2019 i Krusboda skola´s matsal 
 
1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Marianne Carell hälsade alla välkomna. Hon gick igenom lite allmän 
information om:  

• Branden på Fårtickegångens parkering 

• Det är absolut förbjudet att ladda El-bilar i garaget 

• Vi i styrelsen har skrivit en proposition angående en 
ändring i stadgarna. Men vi ser nu att vi är för få på mötet 
för att kunna rösta om detta. 

 
2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE TILL STÄMMAN 

Bo Furugård valdes som ordförande för stämman.  
Till sekreterare valdes Petra Lundmark. 
 

3. VAL AV TVÅ JUSTERARE/RÖSTRÄKNARE 
Stämman utsåg Sune Löfgren och Marina Ljungkvist som justerare och vid 
behov utgöra rösträknare. 
 

4. GODKÄNNANDE AV KALLELSEN 
Kallelsen har gått ut till alla 2 veckor innan mötet, enligt stadgarna. I kallelsen 
informerade vi om att alla underlag inför mötet finns på vår hemsida. Om någon 
inte kan komma åt filerna på hemsidan, knacka gärna på hos en granne eller 
hör av er till styrelsen. 
 
Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning. 
 

5. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 
Dagordningen godkändes av stämman 
 

6. ANTECKNANDE AV NÄRVARANDE FÖR SEKTION 1 OCH SEKTION 2 
Totalt antal närvarande för sektion 1 och 2 var 25 personer varav 16 som tillhör 
sektion 2. 
 

7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Marianne Carell gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Hon gick även 
igenom den ekonomiska redovisningen. 
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Sune Lövgren sade att det fortfarande finns klotter på Björktickegången. 
Styrelsen har inte fått denna information innan. Men om någon i området ser 
klotter etc, maila gärna styrelsen så tar vi upp detta på vårt nästkommande 
möte. 
 
Marianne upplyste om att EL-kostnaderna från ASK har dubblerats jämfört med 
föregående år. Enligt svar från ASK så ingår det även reparationer i denna 
kostnad. Vi har sagt till att vi till nästa år vill ha dessa specificerade så vi kan 
kontera på två olika konton. Ett för El-kostnader och ett för El-reparationer. Vi 
har även informerat ASK att vi inte kommer betala någon faktura som inte har 
en bifogad specifikation. 
 
Björn Tuvfasson undrade om vi har tittat igenom förbrukningen av elen för 
sektion 2. Det borde avse el för motorvärmare, men förbrukningen är lika stor 
vinter som sommar. Troligtvis kan detta bero på de nya eldrivna portarna. Men 
han tycker att styrelsen ska kika extra på el-mätarna.  
Marianne frågade hur många mätare vi har, samt var de sitter? Men ingen 
kunde svara på detta. 
 

     Årsstämman beslutade att godkänna den föredragna verksamhetsberättelsen. 
 
8. REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Irene Pierazzi gick igenom revisorernas berättelse. 
 
Marianne svarade på ett påstående i revisorernas berättelse som gäller att 
revisorerna inte kunde se någon redovisning om möjligheterna till avkastning 
på kapitalet. Marianne hänvisade till protokoll nummer 8 där det står att 
styrelsen har undersökt detta med ett flertal banker. 
Irene svarade att hon vet att andra gångar i Krusboda fonderar pengar och får 
avkastning. 
 

     Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET 
Styrelsen beviljades av årsstämman, på revisorernas förslag ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 
 

10.  a) STYRELSENS FÖRSLAG OCH VERKSAMHETSPLAN 
Marianne Carell föredrog verksamhetsplanen för 2019. 
Lars Erik Ohlsson läste upp underhållsplanen. 
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Sune Löfgren tycker att det verkar misstämma i antal förråd i underhållsplanen.  
Lars Erik sade att vi ska dubbelkolla denna siffra.  
 
Irene Pierazzi vill att vi gör ett tillägg till planen för 2019 att vi tillsammans kan 
boka en dag då det sker städning i förråden. Det finns många gamla cyklar etc 
som behöver rensas ut. 
 
Marina Ljungkvist föreslog att vi kan ta eftermiddagen av städdagen till att rensa 
i förråden. 
 
Björn Tuvfasson vill att styrelsen ser över El-kostnaderna och avläsning av 
elmätaren under 2019. 
 
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen. 
 
 
b) MOTIONER OCH PROPOSITION 
Motion 1 
Marianne läste upp motion 1 och styrelsens svar till motionen med 2 förslag. 
 
Christer Gustavsson tycker att vi skulle behöva uppgradera de befintliga 
motorvärmarna.  
Bo Furugård säger att detta får bli förslag 3. 
Irene Pierazzi tyckte att om vi ska uppgraderar alla motorvärmare så borde vi 
även uppgradera de värmarna som är plomberade. 
Björn Tufvasson (som skrivit motionen) menar att problematiken är att det är 
olika kostnad för de som har motorvärmare och för de som har plomberade 
motorvärmare. Han tycker att vi kan lägga upp ett nytt konto för elkostnader, 
vilket blir mer rättvist. 
 
Röstning del 1 på förslag: 
A, Pengarna för sektion delas lika till alla i sektion 2  
B, Låter pengarna vara kvar på kontot. 
 
Förslag B vann röstningen. Pengarna får vara kvar på kontot. 
 
Röstning del 2 på förslag: 
A, Uppgradera alla befintliga motorvärmaruttag. 
B, Uppgradera alla befintliga och de plomberade motorvärmaruttagen. 
 
Förslag B röstades fram. Stämman beslutade att uppgradera alla motorvärmar-
uttagen även de plomberade. 
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Motion 2 
Marianne läste upp motion 2 samt styrelsens svar. 
Stämman beslutade att motionen är besvarad. 
 
Bo Furugård informerade om att ASK har en företagsförsäkring där alla gångar 
i hela Krusbuda ingår. Viktigt att prata med Sara Bruse på ASK innan man 
anmäler en skada. Villkoren finns hos ASK.  
Lars Erik Ohlsson mailar underlaget till styrelsen. 
 
Proposition 
Styrelsen har skrivit ett förslag till att ändra stadgarna. Då för få medlemmar 
var närvarande kunde inte propositionen tas upp. 
 
 

11.  BESLUT OM ARVODE FÖR STYRELSE OCH REVISORER 
Styrelsen har föreslagit en sänkning av arvodet från 70 000:- till 40 000:- per år. 
Stämman beslutade att godkänna de nya arvodena. 
 

12. FÖRSLAG TILL INKOMST & UTGIFTSSTAT FÖR 2019 
SAMT DEBITERINGSLÄNGD FÖR SEKTION 1 
Stämman godkände styrelsens förslag att avgiften blir 1600:-/år för sektion 1. 
  

13. FÖRSLAG TILL INKOMST & UTGIFTSSTAT FÖR 2019 
SAMT DEBITERINGSLÄNGD FÖR SEKTION 2 
Stämman godkände styrelsens förslag att avgiften blir 0:-/år för sektion 2. 
 

14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Årsstämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse följande ledamöter: 
 
Ledamöter: 
Lars Erik Ohlsson Omval 2 år 
Petra Lundmark  Omval 2 år 
Pernilla Schoultze Barrientos Vald till 2020 
Camilla Kungsman Nyval 2 år 
 
Suppleanter: 
Kjell Borgström   Nyval 1 år 
Julie Flodqvist   Nyval 1 år 
Kerstin Hermansson Nyval 1 år 
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15. VAL AV ORDFÖRANDE 
Stämman beslutade av välja Marianne Carell till ordförande för en tid av 1 år 
 

16. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANT 
Årsstämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse följande revisorer. 
 
Revisorer: 
Björn Tufvasson  Omval 1 år 
Irene Pierazzi   Omval 1 år 
 
Revisorssuppleant: 
Jessica Ekberg   Omval 1 år 
 

17. VAL AV VALBEREDNINGEN 
Årsstämman beslöt att utse följande personer till valberedningen: 
 
Sune Löfgren    Btg 48 
Bo Furugård   Btg 28  
Fredrik Thörn   Ftg 32 
 

18. Övriga frågor 
Camilla Kungsman berättade om hur arbetet går med att sätta upp ladd- 
stationer för El-bilar. Just nu är frågan i ett mellanläge om vi får enligt 
Länsstyrelsen. Några gångar ska installera ladd-stolpar i alla fall men det känns 
som en risk utifall Länsstyrelsen säger nej. 
 
Christer Gustafsson sade att vi har haft detta uppe för ett flertal år sedan. Då 
svarade styrelsen att de kunde öppna en sektion till för införande av ladd-
stationer på parkeringsplanen. 
 
Christer undrade även om ASK kan ”dölja” sin inhängning vid infarten till Ftg? 
Marianne svarade att han ska skriva en motion till ASK som har sitt årsmöte 
snart. 
 

19. MEDELANDE AV PLATS OCH TID DÅ STÄMMOPROTOKOLLET FINNS 
TILLGÄNGLIGT. 
Inom 14 dagar kommer protokollet finnas på vår hemsida. Marianne Carell på 
Btg 2 kommer att ha ett utskrivet exemplar att tillgå. 
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20.  MÖTETS AVSLUTANDE 
Vi tackade av Anneli och Gerd för en lång och trogen tid i styrelsen. Åke var 
tyvärr inte närvarande, Lars Erik går förbi honom och tackar honom för hans tid 
i styrelsen. 
 
Bo Furugård avslutade mötet och tackade för visat intresse 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:    Stämmans ordförande: 
 
 
 
 
Petra Lundmark   Bo Furugård 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 
Marina Ljungkvist   Sune Löfgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


