
Årsstämma Sjösa Samfällighetsförening  

Torsdagen den 7 mars 2019 i Sjösa Bygdegård  

  

Protokoll 

1. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Backman. 

 

2. Till ordförande vid årsstämman valdes Per Andersson, Bogsta. 

 

3. Till sekreterare vid stämman valdes Johan Trolle-Löwen, Sjösa. 

 

4. Till justeringsman att jämte styrelsens ordförande justera protokollet valdes: Niklas Eriksson, 

Diamantvägen 49 

 

5. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

6. Beslöts att stämman kallats i behörig ordning. Kallelse hade skett i stadgeenlig tid genom lapp i 

brevlådan för boende i Sjösa, övriga per post samt på föreningens hemsida. 

 

7. Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsens ordförande Per Backman presenterade Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 

2018 vilken sedan godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Resultat- och balansräkning 2018 

Styrelsens sekreterare presenterade resultat- och balansräkning för 2018 vilka sedan godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

9. Föreningens revisor Hans Nilsson presenterade revisionsberättelsen för 2018. Då 

revisionsberättelsen inte innehöll några anmärkningar så förordade han att stämman skulle bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

 

10. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018 års förvaltning. 

 

11. Motioner eller framställningar från styrelsen 

Styrelsens ordförande presenterade förslag att under 2019 genomföra en asfaltering av 

Stenvägen. Åtgärden skall även inkludera fartdämpande åtgärder. Denna asfaltering var 

ursprungligen planerad att genomföras under 2018 men sköts upp pga. av att den offererade 

kostnaden vida översteg budgeten.  

  



12. Ersättningar till styrelse och revisorer 2019. Stämman beslutade om följande ersättningar: 

- Till styrelsen skall utgå oförändrat arvode om 32 000 kr/år plus sociala avgifter att fördelas efter 

beslut inom styrelsen.  

- Till de två ordinarie revisorerna samt till årsstämmans ordförande skall 990 kr/år och person utgå.  

- Till revisorssuppleanten utgår arvode endast om vederbörande träder i tjänst och ersätter en 

ordinarie revisor.  

 

13. Budget och utdebitering 2019  

En budget för vardera GA 5 och GA 6 presenterades av styrelsen. För GA 5 budgeterades, förutom 

den sedvanliga skötseln, även asfaltering av stor del av Stenvägen samt fartdämpande åtgärder. 

Föreningen kommer att söka både kommunalt och statligt stöd för asfalteringsarbetet. För GA 6 

budgeterades enbart för den sedvanliga skötseln. Beslutades att fastställa den av styrelsen 

föreslagna budgeten och utdebiteringen i enlighet med debiteringslängd för 2019 med ett sista 

inbetalningsdatum 2019-10-31. Utdebiteringen motsvarar 800 kr/andel för GA5 och 200 kr/andel 

för GA6. Stämman upplystes om att debiteringslängder för 2019 med belopp, debiteringsdatum 

och sista inbetalningsdatum fanns utlagda och tillgängliga vid stämman. 

 

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: 

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Ewa Carlström-Lampe, Ödesby Lillhamra och Johan Trolle-

Löwen, Sjösa. Till ordförande i styrelsen på 1 år omvaldes Per Backman. 

 

15. Val av revisorer 

Till revisorer på 1 år omvaldes Hans af Sillén, Säby och Hans Nilsson, Diamantvägen 65. 

Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes Anna Lännholm, Diamantvägen 25. 

 

16. Val av valberedning 

Till valberedning på 1 år omvaldes Ingemar Joelsson, Kiselvägen 14 och Tor Bengtsson af Sillén, 

Skälkulla. 

 

17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts dock framfördes: 

- Diskussion om hur kullfallna träd skall hanteras. 

- Önskemål om att soptunnor inte skall placeras inom vägområde. Styrelsen tog på sig att 

informera om detta på hemsidan.  

- Önskemål om bredare snöplogning på Diamantvägen framfördes. 

 

18. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt hos ordförande och på föreningens hemsida. 

 

  



19. Stämmans ordförande förklarade årsstämman avslutad. 

 

Sjösa den 7 mars 2019 

Vid protokollet                     Justeras  Justeras 

 

Johan Trolle-Löwen                     Per Backman, ordf Niklas Eriksson 

                       

Bilagor: 

Verksamhetsberättelse 2018  

Resultat- och balansräkning 2018 samt budget 2019 

Revisionsberättelse 2018 

Debiteringslängd 2019  


