
Protokoll fört vid ordinarie stämma med Ackjan_Pulkans 
samfällighetsförening 2013-04-18
 
 
Tid: 17 april 2013 19.00
Plats: Samlingslokalen i Pannhuset
Närvarande: 19 delägare i samfälligheten enligt närvarolista. 
 
 
§ 1. Stämmans öppnande.
 Ordförande Björn Boberg öppnade Stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna.
 
§ 2. Godkännande av dagordningen.
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Godkännande av kallelse till stämman.
Kallelsen godkändes.                      
 
§ 4. Val av ordförande för stämman.
Jan Åsemar valdes.
 
§ 5. Val av sekreterare för stämman.
Birgitta Eriksson valdes.
 
§ 6. Val av 2 delägare som tillsammans med ordförande justerar protokollet.
Curt Eriksson och Martin Johansson valdes.
 
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen.
 
§ 8. Resultaträkning för 2012 jämfört med budget 2012, bilaga 1.
Stämman godkände resultatet.
 
§ 9. Resultaträkning för Ackjans och Pulkans fond, bilaga 2.
Stämman godkände resultatet.
 
§ 10. Resultat för respektive hustyp, bilaga 3.
Resultatet godkändes, men Stämman rekommenderade arbetsgruppen för Pulkan att fortsätta 
sitt arbete med att minska elförbrukningen.
 
§ 11. Beslut avseende överskott/underskott från 2012 års verksamhet.
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag.
 
§ 12. Balansrapport för 2012, bilaga 4.
Balansrapporten godkändes.
 



§ 13. Revisorernas berättelse, bilaga 5.
Revisorerna Per Hammarström och Jan Åsemar har granskat styrelsens förvaltning och tagit 
del av styrelsens analys av underlag för beslut om årsavgiften och tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen. Stämman godkände revisionsrapporten.
 
§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 
§ 15. Förslag till driftsbudget för 2013, bilaga 6.
Björn Eriksson korrigerade siffran för ackumulerat överskott, under Intäkter till 104 389:- 
samt som följd av detta minskade siffran för oförutsett, under Kostnader till 50289:-
Stämman fastställde driftsbudgeten.
 
§ 16. Förslag till budget för fonden 2013, bilaga 7.
Stämman beslutar enligt styrelsen förslag.
 
§ 17. Val av ordförande för 1 år.
Björn Boberg valdes.
 
§ 18. Val av styrelseledamöter för 2 år.
Björn Eriksson, Eila Eriksson och Maria Fredriksson valdes.
 
§ 19. Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år.
Heide Hansson och Kristina Sandberg valdes.
 
§ 20. Val av två revisorer för ett år.
Per Hammarström och Jan Åsemar valdes.
 
§ 21. Val av 2 revisorssuppleanter för 1 år.
Erik Brandén och Nils Granberg valdes.
 
§ 22. Val av 4 ledamöter i valberedningen för 1 år.
Anna Hellström (smk), Martin Johansson, Doris Kesek och Mikael Rutberg valdes.
 
§ 23. Förslag från styrelsen.
Det förelåg inga förslag från styrelsen
 
§ 24. Inkomna motioner.
 Inga motioner har inkommit.
  
§ 25.  Övriga frågor.
 
-  Preliminär 5-årsbudget för samfällighetens fond, bilaga 8
Björn Eriksson informerade om spolning av alla inre och yttre ledningar under 2013. Ägarna 
för respektive hus står för sina kostnader. 
 
-



 Utförda och planerade investeringar och åtgärder inom Ackjan-Pulkans samfällighet, 
bilaga 9.
Arbetsgrupperna uppmanades att vara aktiva och komma med synpunkter angående förslagna 
åtgärder och tidsplanering av dem.
 
  
- Synpunkter och förslag från Valberedningen på hur vi ska öka  viljan att delta i de 
uppgifter som ska utföras inom Samfälligheten främst deltagande i styrelse och 
arbetsgrupper.
 Uppdrogs åt styrelsen att ta tag i dessa frågor under kommande år.

 
 § 26. Stämman avslutades.
 Ordförande Jan Åsemar avslutatde stämman och tackade de närvarande för sitt    
engagement.
 
 
Vid protokollet                                            Justeras
 
 
Birgitta Eriksson                                            Jan Åsemar
 
 
                                            Curt Eriksson
 
                      
                                            Martin Johansson


