
Årsstämma Sjösa Samfällighetsförening  

Onsdagen den 4 mars 2020 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: Johan Ahlezon, 

Smaragdvägen 17. 

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 2019 

Styrelsens sekreterare Johan Trolle-Löwen presenterade Verksamhetsberättelsen för 

verksamhetsåret 2019 vilken sedan godkändes och lades till handlingarna. 

8. Resultat- och balansräkning 2019 

Styrelsens sekreterare presenterade resultat- och balansräkning för 2019 vilka sedan godkändes 

och lades till handlingarna. 

9. Föreningens revisor Hans Nilsson föredrog revisionsberättelsen för 2019. Då revisionsberättelsen 

inte innehöll några anmärkningar så förordade revisorerna att stämman skulle bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för avseende 2019 års förvaltning. 

11. Motioner eller framställningar från styrelsen 

Styrelsens ordförande redogjorde för de två motioner som inkommit till stämman: 

- Den första motionen avsåg ett förslag att förbättra parkeringsplatsen nedanför skolan. Styrelsen 

ställde sig försiktigt positiv till förslaget. Man måste inledningsvis undersöka med skolan och 

kommunen var markgränserna går mellan föreningen och kommunen/skolan. Därefter tar man 

ställning till vilken typ av åtgärd som kommer vidtas på platsen. Stämman beslutade i enlighet med 

detta. 

- Den andra motionen efterfrågade bland annat ytterligare farthinder på den nordöstra delen av 

Stenvägen. Beslutades avvakta dylika åtgärder med anledning av att föreningens och GA5 ekonomi 

är ansträngd efter den stora och omfattande asfalteringsprojektet på Stenvägen som genomfördes 

under föregående år. Dessutom ansåg man att vi bör avvakta och se effekterna av de nyligen 

uppförda farthindren. 

12. Ersättningar till styrelse och revisorer 2020. 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 2020  

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

den sedvanliga skötseln. Beslutades att fastställa den av styrelsen föreslagna budgeten och 

utdebiteringen i enlighet med debiteringslängd för 2020 med ett sista inbetalningsdatum 2020-10-

31. Utdebiteringen motsvarar 700 kr/andel för GA5 och 300 kr/andel för GA6. Stämman upplystes 

om att debiteringslängder för 2020 med belopp, debiteringsdatum och sista inbetalningsdatum 

fanns utlagda och tillgängliga vid stämman. 

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: 

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Maria Lindberg, Trosavägen 107, Jörgen Lindblom, 

Rubinvägen 8 och Per Backman, Kiselvägen 11.  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: 

- Informerades om att det återstår att sätta upp några av de nya vägnamnsskyltar. 

- Önskemål om att ta bort några fallna träd längs Kattgalgebäcken vid Stenvägen. 

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

19. Stämmans ordförande förklarade årsstämman avslutad. 

 

Sjösa den 4 mars 2020 

Vid protokollet                     Justeras  Justeras 

 

Johan Trolle-Löwen                     Per Backman, ordf Johan Ahlezon 

                       

Bilagor: 

Verksamhetsberättelse 2019  

Resultat- och balansräkning 2019 samt budget 2020 

Revisionsberättelse 2019 

Debiteringslängd 2020  


