
Protokoll fört vid ordinarie stämma i Ackjan-Pulkans samfällighet 2022

Tid: Måndag den 25 april 2022

Plats: Föreningens samlingslokal

Närvarande:  Mathias Ogenblad, Karl Larsson, Karl-Uno Olofsson,  Mattias Mattsson, Curt Eriksson, Eila

Eriksson, Birgitta Eriksson, Jörgen Isaksson, Erik Brandén, Björn Eriksson, Eva Olofsson Eriksson, Eva Alskog,

Rolf Eliasson, Rickard Hedman, Mari Strömberg, Eva Olofsson, Rune Åberg, Doris Kesek, Milos Kesek, Eric

Karlsson, Heidi Hansson, Per Hansson, Olle Sundström, Tommy Strand och Frida Sundström.

§ 1. Stämmans öppnande

Ordföranden Mathias Ogenblad hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§ 2. Dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3. Kallelse till stämman

Kallelse till stämman godkänns.

§ 4. Val av ordförande för stämman

Mathias Ogenblad väljs till ordförande för stämman.

§ 5. Sekreterare

Karl-Uno Olofsson väljs till sekreterare för stämman.

§ 6. Justeringspersoner

Karl Larsson och Eva Alskog väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7. Årsredovisning för 2021

Mattias Mattsson redogör för verksamheten och ekonomin för 2021. Eva Alskog saknar en
särskild redovisningen för varje sektion, som det krävs enligt stadgarna. Kassören förklarar att en
särskild redovisning ska göras för 2019-2022, när övergången till individuell mätning sker i början av
2023. Preliminära beräkningar visar att nuvarande månadsavgifter stämmer väl med fördelningen av
kostnaderna för samfälligheten.
Stämman godkänner årsredovisningen.

§ 8. Revisorernas berättelse

Ordföranden läser revisionsberättelsen, som godkänns av stämman.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 10. Motioner och framställan från styrelsen

Inga motioner eller framställningar har inkommit.



§ 11. Arvoden 2021- 2022

Arvodet  för 2021 på 20 000 kr har styrelsen beslutat skänka till UNHCR för stöd till Ukraina.
Bidraget dubblas av Akelius Foundation. Stämman beslutar att anta styrelsens förslag att avsätta
20 000 kr exklusive sociala avgifter som ersättning till styrelsen för 2022. Hur fördelningen görs
beslutar styrelsen.

§ 12.1 Verksamhetsplan 2022

Karl-Uno Olofsson presenterar verksamhetsplanen för 2022. Stämman godkänner planen.

§ 12.2-3 Budget och debiteringslängd

Mattias Mattsson presenterar styrelsens förslag till budget och debiteringslängd. Förslaget till
budgeten för 2022 ger ett underskott på 108 000 kr. Investeringar på Ackjan ska göras för
motsvarande belopp och tas då från Ackjans fond. Vid årets slut är då fonderna för Ackjan och
Pulkan lika stora. Stämman godkänner förslaget till budget och debiteringslängd.

Mattias Mattsson redogör för Ackjans plan att ersätta björkarna längs Nydalavägen. I det projektet
kan också Pulkan delta, då även där finns träd som behöver bytas ut. Arbetsgrupperna samordnar.
Tommy Strand vill att gräsklippningen sköts bättre ner mot gränsen till Slädvägen. Arbetsgruppen
kontaktar Riksbyggen i ärendet.

§ 13. Investerings- och underhållsplan

Mathias Ogenblad presenterar planerade investeringar för de kommande åren. Med anledning av
förseningar med förrättningen och övergången till individuell mätning avvaktar styrelsen med nya
stora projekt, men förhoppningsvis ska styrelsen vid stämman 2023 kunna återkomma med nya
förslag på investeringar/underhåll, med fokus på Pannhuset.

§ 14. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år

Styrelsen beslutar välja Mathias Ogenblad till ordförande för två år och Magnus Bygdemark och
Rolf Eliasson till ledamöter för 2 år.

§ 15. Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år

Styrelsen beslutar välja Erik Brandén och Anderz Andersson till suppleanter för 2 år.

§ 16. Revisorer för ett år

Stämman väljer Björn Boberg och Milos Kesek  till revisorer för 2022.

§ 17. Revisorssuppleanter för ett år

Styrelsen väljer Per Hammarström och Olle Sundström  till revisorssuppleanter för 2022.

§ 18. Valberedning 2022

Stämman beslutar välja Viola Boström, Frida Sundström, Johan Runemark Brydsten och Cecilia
Franzen till valberedning för 2022. Till sammankallande föreslås Viola Boström, som kontaktas för
besked.



§ 19. Övriga frågor

Mathias Ogenblad redogör för läget med förrättningen. Förhoppningen är att inom kort få kalla till
ett möte för alla medlemmar med Lantmäteriet. Tillsammans med arbetsgruppen jobbar Lars-Jonas
Kaddik på Lantmäteriet med ett slutligt förslag.

Under maj slutförs städningen i samfälligheten och allt skräp ska köras bort senast den 1 juni.
Uppdraget med bortforsling belönas med 5000 kr. Intresserade hör av sig till Karl-Uno.

§ 20. Plats för protokollet

Protokollet läggs ut på hemsidan och anslås på anslagstavlan i samlingslokalen.

§ 21 Avslutning

Ordföranden Mathias Ogenblad tackar alla och avslutar stämman 2022.

Vid protokollet

Karl-Uno Olofsson

Justeras:

Mathias Ogenblad Karl Larsson Eva Alskog


