
Protokoll fört vid ordinarie stämma med Ackjan-Pulkans Samfällighetsförening 2020 
 
Datum  
2020-08-08 
Plats  
Ackjans parkområde utanför samlingslokalen. 
 
Närvarande  
22 medlemmar enligt bilagd närvarolista. 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Föreningens ordförande Curt Eriksson hälsar välkommen och öppnar årets stämma. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Den utsända dagordningen godkänns. 
 
§ 3 Godkännande av kallelse  
Ordföranden Curt Eriksson informerar om att kallelsen sänds ut den 8 juli, vilket är inom ramen 
för stadgarnas föreskrifter. Kallelsen godkänns. 
 
§ 4 Val av ordförande för stämman 
Mathias Ogenblad väljs till ordförande för stämman. 
 
§ 5 Val av sekreterare för stämman 
Eva Olofsson väljs till sekreterare för stämman. 
 
§ 6 Val av justeringspersoner 
Björn Boberg och Anders Strömberg väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden 
samt att vara rösträknare. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 
Föreningens sekreterare Karl-Uno Olofsson kompletterar muntligt den utsända skriftliga 
verksamhetsberättelsen och ger några smärre korrigeringar. Stämman godkänner 
verksamhetsberättelsen. 
 
 § 8 Ekonomisk redovisning för 2019 
Föreningens ekonomiansvarige Mattias Mattsson redogör för de ändringar som gjorts 
beträffande ekonomisk redovisningsmetod i samband med att föreningen anlitat Riksbyggen för 
ekonomiadministration. Det minusresultat som redovisas för 2019 är orsakat av att Riksbyggen 
delvis rekonstruerat 2018 års redovisning. Fr.o.m. räkenskapsåret 2020 kommer 
ekonomiredovisningen att vara i fas. Mattsson poängterar vidare att föreningen har en relativt 
liten ekonomisk säkerhet. Styrelsen kommer de kommande åren att se till att en större 
ekonomisk säkerhet byggs upp. Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 
Stämmoordföranden läser upp den i förväg utsända revisionsberättelsen. 
 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
  



§ 11 Motion 
Per Hammarström hade motionerat om att ”våra kvarter borde inleda s.k. Grannsamverkan”. 
Styrelsen hade tillstyrkt motionen. Stämman godkänner motionen och utser Per Hammarström, 
Ackjan och Björn Boberg, Pulkan att vara kontaktpersoner och samverka med polisen.  
 
§ 12 Arvoden till styrelsen för 2020 
Mattias Mattsson redogör för styrelsens förslag som innebär att styrelsen får ansvar att 
disponera de 31.000 kronor som avsatts i budget samt att fördela pengarna baserat på de 
arbetsinsatser som krävs under året.  
 
§ 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2020. 
Mattias Mattsson och Karl-Uno Olofsson ger kompletterande muntlig information till de utsända 
dokumenten. Stämman beslutar godkänna verksamhetsplan och budget samt 
debiteringslängden, som innebär oförändrad debitering i förhållande till 2019. 
 
§ 14 Styrelsens förslag till 5-årsbudget 
Mattias Mattsson redogör för det oklara läget för den kommande 5-årsperioden och presenterar 
styrelsens förslag, som innebär att ingen plan fastställs vid årets stämma utan att styrelsen får 
återkomma vid stämman 2021 med ett komplett förslag. Stämman beslutar i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
§ 15 Val av ordförande  
Stämman väljer Mathias Ogenblad till föreningens ordförande för 2 år. 
 
§ 16 Val av styrelseledamöter 
Stämman väljer Erik Brandén, Pulkan och Ingrid Mogren, Pulkan till styrelseledamöter för 2 år. 
 
§ 17 Val av styrelsesuppleanter 
Stämman omväljer Mattias Mattson, Ackjan och gör nyval av Magnus Bygdemark, Pulkan för 2 
år. 
 
§ 18 Val av revisorer 
Stämman omväljer Anderz Andersson, Ackjan och Gunnar Granberg, Pulkan som revisorer för 1 
år. Då dessa inte var närvarande under mötet gäller beslutet under förutsättning att de 
accepterar en förlängning av mandatet med ett år. 
 
§ 19 Val av revisorssuppleanter 
Doris Kesek, Ackjan och Olle Sundström, Pulkan väljs till revisorssuppleanter för 1 år, 
 
§ 20 Val av ledamöter i valberedningen 
Viola Boström, Ackjan, Heidi Hansson, Pulkan och Eva Olofsson, sammankallande, väljs till 
ledamöter i valberedningen. Då Boström och Hansson inte var närvarande under mötet gäller 
beslutet under förutsättning att dessa accepterar en förlängning av mandatet med ett år. Frågan 
om ytterligare en ledamot från Ackjan får lösas i särskild ordning. 
 
§ 21 Fråga om brandskydd 
Samtliga fastighetsägare har fått en skrivelse från kommunen om brandskydd. Doris Kesek reser 
frågan om hur våra fastigheter är beskaffade i detta avseende. Stämman ger styrelsen i uppdrag 
att utreda frågan för allas räkning. 
  



§ 22 Gästparkeringar 
Doris Kesek reser frågan om tillgång till gästparkeringar. Karl-Uno Olofsson informerar om de 
gästparkeringar som gjorts i ordning vid garagelängorna på Pulkan och Olle Sundström 
informerar om att parkeringsplatsen vid Berghemsskolan är tillgänglig under kvällar och helger. 
Stämman beslutar att styrelsen ska informera om gästparkeringarna, gärna med illustration, på 
föreningens hemsida. 
 
§ 23 Tack 
Karl-Uno Olofsson avtackar de avgående styrelseledamöterna med ett presentkort: Cecilia för 
hennes värdefulla insatser för ledningsprojektet och Curt Eriksson som ordförande under två 
mycket intensiva år, då han visat stort engagemang och varit en trygghet i styrelsearbetet. Curt 
tackar sina styrelsekollegor och dagens mötespresidium 
 
§ 24 Avslutning 
Mathias Ogenblad avslutar stämman och tackar de närvarande för aktivt deltagande. 
 
Vid protokollet 
 
 
Eva Olofsson 
 
Justeras 
 
 
Mathias Ogenblad Björn Boberg  Anders Strömberg 
 
 
 


