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PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2020 

Protokoll fört vid Fårtickegångens samfällighetsförenings årsstämma den 14 juni 2020 utomhus 

på fotbollsplanen vid Fårtickegången.                                                       

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Marianne Carell hälsade alla välkomna.   

 

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 

Till ordförande valdes Bo Furugård. 

Till sekreterare valdes Petra Lundmark. 

 

3. VAL AV TVÅ JUSTERARE/RÖSTRÄKNARE 

Årsstämman utsåg Bo Hammarström (Ftg 109) och Marianne Wahlgren (Btg78) till att 

justera protokollet och vid behov utgöra rösträknare. 

 

4. GODKÄNNANDE AV KALLELSE 

Kallelsen har gått ut till alla enligt stadgarna. 

Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

Sune hade en fråga varför inte alla handlingar delades ut ihop med kallelsen. I kallelsen 

stod det att handlingarna finns på hemsidan. Men inför nästa årsstämma ska det vara 

mer tydligt var man kan hitta alla handlingar och att det ska finnas ett exemplar utskrivet 

hos någon i styrelsen. 

 

5. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Bo Furugård hade en önskan om ändring av punkt 11, att det ska stå beslut om arvode 

för förtroendevalda. Dagordningen godkändes av stämman 

 

6. ANTECKNINGAR AV NÄRVARANDE FÖR SEKTION 1 OCH 2 

Totalt antal närvarande för sektion 1 och 2 är 22 personer varav 10 tillhör sektion 2. 

Dessa är röstlängd för dagens möte 14 juni.  

 

7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Bosse Furugård gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse i korta drag.   

 

Sune Lövgren hade en fråga om målning av P-rutor. Han sade att P-rutorna målades på 

Björktickegångens parkering nyligen men den färgen höll inte så bra, att det vore bättre 

att ta in ett företag som målar med ”riktigt bra asfaltsfärg”. Marianne Carell svarade att 

vårt nya P-bolag Servicek erbjuder målning gratis. 

 

Sune Löfgren undrade även när de nya P-tillstånd kommer? Camilla Kungsman svarade 

att de kommer skickas ut till alla under nästa vecka. Tybo handhar tillstånden för sina 

hyresgäster. 
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Sune Löfgren undrade även varför vi vill byta P-bolag. Marianne svarade att det är flera 

gångar som ska byta till Servisec, det underlättar att vi har samma bolag. 

 

Sune Löfgren frågade när mellanväggarna i garagen ska bytas ut? Kjell svarade att vi 

har bytt ut några väggar som har rapporterats in som undermåliga. Det tjänar inget på 

att sätta upp plåtväggar för dessa är inte heller brandsäkra. 

Lars-Erik svarade att vi inte har någon plan att byta ut alla väggar. Men att det går bra 

att rapportera in till styrelsen om någon vägg är trasig eller dålig. 

 

Kjell och Marianne informerade kring arbetet gällande laddning av elbilar. Detta 

kommer att kosta en hel del nästa år vilket kommer att ge ett minusresultat. Tack vare 

att vi har gått plus tidigare år så finns det balanserade medel. 

Ingen har övergripande koll på elen och hur systemet är belastat. Det vi har som förslag 

är att ta in en kunnig person som ska titta över hela elnätet så vi är förberedda om/när 

vi ska installera laddstationer. 

 

Marianne Carell gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2019. Positivt utfall på 

16.000kr. Vårt förslag är att resultatet förs över till årets verksamhet. 

 

Årsstämman beslutade att godkänna den föredragna verksamhetsberättelsen. 

 

8. REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Irene Pierazzi gick igenom revisorernas berättelse.  

 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET 

Styrelsen beviljades av årsstämman på revisorernas förslag ansvarsfrihet för 2019. 

 

10. a) STYRESLSENS FÖRSLAG OCH VERKSAMHETSPLAN 

Marianne Carell föredrog verksamhetsplanen för 2020.  

 

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen. 

 

b) MOTIONER 

Det har inkommit två motioner. 

1, Motion 1 – angående spärr av vissa parkeringsplatser på Btg garageplan. Styrelsen 

har svarat (se handlingarna). 

 

2, Motion 2 – angående trafik i området. Styrelsen har svarat (se kallelse). 

 

Stämman beslutade att motionerna är besvarade. 
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11. BESLUT OM ARVODE FÖR STYRESLE, REVISORER OCH VALBEREDNING 

I budgeten är förslaget att sänka arvodet för styrelsen från 70.000kr till 40.000kr. 

Revisorernas arvode är oförändrat. Sänka arvodet för valberedningen från 3.600kr till 

1.800kr. 

 

Vi hade 2 förslag att rösta på: 

1. Styrelsens förslag att sänka arvodet för valberedningen från 

3.600kr till 1.800kr. 

2. Att valberedningen ska ha kvar arvodet på 3.600kr 

 

Flest röster fick styrelsens förslag nummer 1. 

 

Stämman beslutade att godkänna de nya arvodena: 40.000kr i arvode till styrelsen. 

4.000kr i arvode till revisorerna (delat på 2 personer). Valberedningen får ett arvode på 

1.800kr per år (delat på 2 personer). 

 

12. FÖRSLAG TILL INKOMST-OCH UTGIFTSSTAT FÖR 2020 SAMT  

DEBITERINGSLÄNGD FÖR SEKTION 1. 

Stämman godkände styrelsens förslag att avgiften blir 1.600kr/år för sektion 1. 

 

13. FÖRSLAG TILL INKOMST-OCH UTGIFTSSTAT FÖR 2020 SAMT  

DEBITERINGSLÄNGD FÖR SEKTION 2 

Samma avgift för sektion 1 och 2 = 1.600kr/år. 

 

Stämman godkände detta. 

 

14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 

Årsstämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse följande ledamöter: 

 

Ledamöter: 

Joakim Åkesson  Btg 14 Nyval 2 år 

Petra Lundmark  Ftg 128 Vald till 2021 (avgår i september pga flytt) 

Lars-Erik Ohlson  Ftg 133 Vald till 2021 

Camilla Kungsman Ftg 130 Vald till 2021 

 

Suppleanter: 

Kjell Borgström Ftg 115 Nyval 1 år 

Tadashi Mizota Btg 83 Nyval 1 år 

 

 

15. VAL AV ORDFÖRANDE 
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Stämman beslutade att välja Marianne Carell Btg 2 till ny ordförande för en tid av 1 år. 

 

16. VAL AV REVISORER SAMT REVISORSUPPLEANT 

Årsstämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse följande revisorer. 

 

Revisorer: 

Björn Tufvasson  Btg 13 Omval 1 år 

Irene Pierazzi  Ftg 122 Omval 1 år 

 

Revisorsuppleant: 

Jessica Ekberg  Btg 19 Omval 1 år 

 

 

17. VAL AV VALBEREDNINGEN 

Årsstämman beslöt att utse följande personer valberedningen: 

 

Isabelle Jemio   Ftg 136 (sammankallande) 

Bo Hammarström  Ftg 109  

 

18. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor. 

 

Styrelsen tackade av Julie, Kerstin, Petra och Pernilla för bra insatser i styrelsen. 

 

19. MEDDELANDE AV PLATS OCH TID NÄR STÄMMOPROTOKOLLET 

FINNS TILLGÄNGLIGT 

Årsstämman beslutade att stämmoprotokollet ska vara klart inom 14 dagar. Det kommer 

finnas på hemsidan www.tickorna.se. Ett utskrivet exemplar finns på ASK kontor vid 

badet. 

 

20. MÖTETS AVSLUTANDE 

Marianne Carell tackade och önskade alla en trevlig sommar. 

 

 

Vid protokollet    Stämmans ordförande 

 

 

 

Petra Lundmark    Bo Furugård 

 

 

 

 

Justerare    Justerare 
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Bo Hammarström   Marianne Wahlgren  

 


