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PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2018 
Protokoll fört vid Fårtickegångens årsstämma den 27 mars 2018 i Krusboda skolas matsal.                                                         

1. MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande Sune Löfgren hälsade alla välkomna.   

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 
Till ordförande valdes Bosse Furugård. 
Till sekreterare valdes Pernilla Schoultze Barrientos 

3. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN/RÖSTRÄKNARE 
Årsstämman utsåg Marianne Cardell (Btg 2) och Bosse Hammarström (Ftg 109) till 
att justera protokollet och vid behov utgöra rösträknare. 

4. GODKÄNNANDE AV KALLELSE 
Kallelsen har gått ut till alla 2 veckor innan mötet, enligt stadgarna. 
Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning. 

5. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 
Dagordningen godkändes av stämman. 

6. ANTECKNINGAR AV NÄRVARANDE FÖR SEKTION 1 OCH 2 
Totalt antal närvarande för sektion 1 och 2 är 31 personer varav 15 sektion 2. Dessa är 
röstlängd för dagens möte. 

7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Bosse Furugård gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse.   
Rättelse under styrelsens sammansättning: Gerd Askvik har varit adjungerad under 
verksamhetsåret 2018.  
Irene Pirazzi undrar om punkt H i verksamhetsberättelsen, vad betyder testasfaltering? 
Sune Lövgren lämnar frågan till Kjell Borgström som berättar att det är ett projekt från 
ASK där man gjort en provasfaltering för att se vilka förberedelser, priser mm detta 
skulle ge. 
Krister Gustavsson undrar om punkt J, kan man se över om ett bolag kan sköta hela 
Krusbodas p-tillstånd när avtalet löper ut? Sune svarar att det ser lite olika ut i 
gångarna, många har P-service men med lite olika system. Just nu finns inget sådant 
samarbete planerat. 
Björn Tufvasson har hört att det bötfälls vid helgdagar, styrelsen tar upp det vid nästa 
samtal med P-service.  
Nya p-tillstånd delas ut innan 180614. 
Punkten P Björn T, förtydligar två handsändare har delats ut. 

Sune Lövgren gick igenom den ekonomiska berättelsen. Kommentarer kring punkt 
4300 där budgeten var 35000 kr men utfallet 164961 kr. Lars Erik Ohlsson berättar att 
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detta beror på att många garage var dåliga och behövde renoveras inför portbytet, 
vissa kostnader vid asfalteringen och en uppgrävning vid förrådet på Bgt. Att utfallet 
blev som det blev var att det fanns fonderade medel som har kunnat användas vid 
arbetet av bytet av portarna. Idag har alla betalt enligt överenskommelse.  
Justera underskrifterna för ekonomi, ta bort suppleanterna. 

Sektion 2 har pengar som endast kan användas till de som är med i sektion 2 just nu 
finns inga kostnader som pengarna behövs till.  

Årsstämman beslutade att godkänna den föredragna verksamhetsberättelsen. 

8. REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Björna Tufvasson gick igenom revisorernas berättelse.  
Björn fick ordet, han förtydligade sin fråga om förvaltning av pengar för att få bättre 
avkastning. 
Lars Erik Ohlsson berättade att det funnits ett sparkonto där det inte funnits någon 
ränta. Styrelsen har frågat Anna Skog (Swedbank) kring avkastning. Hon menar att 
man kan ha ett fasträntekonto med låsta konton.  
Marianne Cardell nämner mindre banker med något högre avkastning. 
Kjell Borgström påtalar att det så länge det inte är större summor blir en mycket liten 
avkastning. 
Styrelsen får fortsatt uppdrag att se över placeringen av samfällighetens pengar. 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET 
Styrelsen beviljades av årsstämman, på revisorernas förslag ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. Med ett uppdrag till styrelsen att se över ett bättre sparande för 
pengarna i samfälligheten.  

10. a) STYRESLSENS FÖRSLAG OCH VERKSAMHETSPLAN 
Sune Löfgren föredrog verksamhetsplanen för 2018.  

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen. 

b) MOTIONER 
Vi gick tillsammans igenom de 3 motioner som inkommit. 
1, Motion 1 – ang. spärr av vissa parkeringsplatser på Btg garageplan. Styrelsen har 
svarat (se kallelse). 
Kommentar till motionen, mail 23 mars från Brandskyddsmyndigheten, de ska 
kontrollera framkomligheten i samfälligheten, detta läggs upp på hemsidan. Vi 
avvaktar svar från kontrollen. 

2, Motion 2 – ang. laddningsbara p-platser. Styrelsen har svarat (se kallelse). 



                         Årsstämma 2018 

Kjell. B: ASK kan inte hantera frågan utan det är de olika samfälligheterna som får 
samarbeta kring detta.  
Björn. T: Det är viktigt att arbetet kommer igång så fort som möjligt så att vi kan ta 
del utav de ekonomiska bidrag som just nu ges.  
Vi har installerat trefas i garagen som en förberedelse inför en  
Styrelsen tar med frågan i verksamhetsåret 2018 och bjuder in övriga boende att vara 
del av den grupp som bildats av samfälligheterna.  

3, Motion 3 – ang. markskötseln. Styrelsen har svarat (se kallelse). 
Markgruppen sköter den inre marken men det är allas ansvar att ta hand om området.  
Bosse. F berättar hur det gick till när ansvaret för inre mark lades på samfälligheterna. 

Stämman beslutade att motionerna är besvarade. 

Proposition om möjligheten att dela upp samfälligheten i mindre områden för att dela 
på styrelseuppdrag (se kallelse). 

Kjell. B instämmer med propositionen och föreslår även liknande modell för mark. 
Han har ett förslag att delge styrelsen.  
Julie Watnabe Eriksson föreslår att det informeras t.ex. på hemsidan vad ett 
styrelseuppdrag innebär. 
Marianne. C föreslår att man kan ha adj. medlemmar för att få rätt kompetens i arbetet. 

Stämman ger styrelsen i uppdrag att se över detta till nästa årsmöte. 

Förslag till regler för parkering (se kallelse) 

Har man husvagn/husbil får man parkera med ett tillfälligt p-tillstånd. (Lägg till i 
punkt 4) 

ASK delar ut tillstånd till de hantverkare som behöver stå inne i området.  

11. ÅRSMÖTET AJONERAS TILL SENAST 21 MAJ 
       

            Följande uppdrag föreslogs och godkändes av årsstämman. 
  

1. Valberedningen kommer tillbaka med ett komplett förslag 
2. Revisorerna ser över ersättningsfrågan för styrelsen (kommer med beloppsförslag 

på arvode och sociala avgifter). 
3. Styrelsen går ut till de boende med information om att årsstämman har ajournerats 

och återupptas den 22 maj samt att motioner till den återupptagna stämman kan 
lämnas in senast 24 april.   

4. Styrelsen går ut till boende med ny kallelse och erforderliga handlingar till den 
återupptagna stämman. Dessa handlingar ska vara ute senast den 1 maj. 

5. Styrelsen bokar lokal till den återupptagna stämman. 
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12. ÖVRIGA FRÅGOR 
1) Hur ska garagen stängas? En port ”hackar”. Det ska vara så enligt 

Garageportexperten. 
2) En egen parkeringsplats till vård och omsorgs bilar? Förslag, skriv en motion till 

det andra mötet i maj.  
3) Mötet behöver förstärkas med en mikrofon.  

Vid protokollet    Stämmans ordförande 

Pernilla Schoultze Barrientos  Bo Furugård 

Justerare    Justerare 

Bosse Hammarström  Marianne Cardell  


