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Protokoll Årsstämma 

Årsmöte för samfällighetsföreningen Tidlösa 

den 16 Mars i Upplands Väsby. 

Närvarande: 

8 fastigheter. 

§ 1 Årsmötets öppnande  

Stefan  Lindblom hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Dagordningens godkännande  

Stämman beslutade att godkänna dagordningen 

§ 3 Kallelsens godkännande  

Stämman beslutade att godkänna kallelsen till årsstämman. 

§ 4 Val av ordförande för stämman  

Stämman beslutade att välja Stefan Lindblom till ordförande för stämman. 

§ 5 Val av sekreterare för stämman.  

Stämman beslutade att välja Peter Erixon till sekreterare för stämman. 

§ 6 Val av justeringsmän för stämman 

Stämman beslutade att välja Viktor Sellgren och Ralf Zipp till justeringsmän. 

§ 7 Fullmakter 

Inga fullmakter har inkommit till stämman eller styrelsen. 

§ 8 Årsredovisning 

 Stefan Lindblom gick igenom verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt årets 
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resultat.  Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkänns av stämman. 

§ 9 Revisionsberättelse  

Revisorerna har avlämnat sin revisionsberättelse där de tillstyrker att 

resultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet. 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen  

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11 Motioner till stämman 

Inga motioner har inkommit till stämman eller styrelsen. 

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer  

Stämman beslutade att ersättning utgår med 10.000 kr till styrelsen, att dela på 

samt att ersättning till revisor utgår med 500 kr per person. 

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 

debiteringslängd för 2017  

Stämman fastställde styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för år 

2017. Vidare fastställde stämman debiteringslängd för 2017 innebärande en 

årsavgift på 800 kr för samtliga fastighetsägare samt 400 kr ytterligare för de 

fastighetsägare som har garage i länga. 

§ 14 Valberedningens förslag till styrelseordförande, 

ledamöter, suppleanter samt revisorer.  

Inga förslag förelåg till stämman.  

§ 15 Val av styrelseordförande 

Stämman beslutade att utse Peter Erixon till styrelsens ordförande. 

§ 16 Val av styrelseledamöter 

Stämman beslutade att utse följande styrelseledamöter: 
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Ralf Zipp Gabi Güzel Viktor Sellgren  

Stämman bemyndigar styrelsen att välja in fler i styrelsen under året. 

§ 17 Val av styrelsesuppleanter 

 Stämman utser Henk Martijn till suppleant. 

§ 18 Val av revisorer 

Stämman utser Björn Schwab och Jörgen Boström till revisorer. 

§ 19 Val av valberedning 

Stämman utser Stefan Lindblom till valberedning. 

§ 20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har framkommit under stämman. 

§ 21 Kungörelse av stämmoprotokollet   

Protokoll kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida, www.tidlosa.se    

§ 22 Årstämmans avslutande 

 Ordförande förklarar stämman avslutad. 

 

____________________    ____________________ 

Vid protokollet     Justerare 

Peter Erixon      Ralf Zipp 

____________________      

Justerare       

Viktor Sellgren       
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