
Vallentuna 2020-03-23

Rickeby Samf?illighetsftirening

Protokoll från Årsmöte23ze mars 2020, Åbybergskyrkan.

§ 1. Mötets öppnande

Ordftirande for styrelsen, Kin Tonefiord, forklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade att använda niiwarolistan som röstlängd (9 hushåll n?irvarande av totalt
137 stycken).

§ 3. Val av ordftirande fiir mötet

Årsmötet valde Ola Wasslund H 70 till ordftirande ftir mötet.

§ 4. Vat av sekreterare ftir mötet

Årsmötet valde Anne-Charlotte Wasslund H70 till sekreterare ftir mötet.

§ 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Årsmötet valde Anders Malmer B34 och Jesper Westman H49 till protokolljusterare tillika
rösträknare ftir mötet.

§ 6. Frågan om huruvida mötet är behörigt kallat

Kallelsen gick ut l9/2 - 2020.Årsmötet forklarades behörigen kallat.

§ 7. Fastställande av ftiredragningslista

Årsmötet fastställde ft)redragningslistan utan iindringar.

§ 8. Fastställande av sammanträdesordning

Årsmötet fastställde sammanträdesordningen utan ändringar.

§ 9. Styrelsens årsberättelse fiir verksamhetsåret 2019
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Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning ftir verksamhetsåret 2019

Styrelsen gick bland annat igenom varför överskottet var stort, det beror delvis på att vissa
planerade arbeten inte genomforts. Årsmötet beslöt att fastställa resultat och balansräkningen,
samt att lägga dessa till handlingarna.

§ 11. Revisorernas berättelse ftir verksamhetsåret 2019

Revisor Johan Torberger gick igenom revisionsberättelsen och yrkade på ansvarsfrihet ftir
styrelsen ftir verksamhetsåret 20 1 9.

§ 12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet fiir verksamhetsåret 2019

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2019 ochlägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 13. Beslut i anledning av vinst eller liirlust enligt balansräkningen

Årsmötet beslutade att lägga 300 000 kronor ytterligare till amortering och resten av
överskoffet går tillbaka in i löpande räkning.

§ 14. Motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 15. Propositioner

Proposition 2020:l Budget.

Styrelsen lade till en ändring i budgeten under årsmötet. De ville lägga 500 000 i kategorin
"reparation byggnad" i stället for 50 000. Vilket leder till att rörelsens kostnader ökar till 1

040 000 kronor och det budgeterade resultatet till234 208 kr.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna budgeten med den ftireslagna forändringen.

§ 16. X'astställande av årsavgiften ftir verksamhetsåret 2020

Årsmötet fastställde arsavgiften tlll 14 1 8 1 kronor ( 1 1 82 kr/manad) Dvs oforändrad från
ft)regående år

§ 17. Val av ordftirande

Kin Tonefiord H41 valdes till ordforande ftir verksamhetsäret2}2}

§ 18. Val av ledamöter och suppleanter 2020

Årsmötet beslutade enligt valberedningens ftirslag atlväljaftljande ledamöter och suppleant

Ledamot Elizabeth Knudsen H 39

Ledamot Anne-Charlotte Wasslund H 70

2



Ledamot Kuti Shuhami H 65

Ledamot Sophie Berg Å 50

Suppleant Erik Sidendal Skinstad H 55

Styrelsen konstituerar sig på nästkommande styrelsemöte som sker direkt efter avslutat
årsmöte.

§ 19. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att antavalberedningens forslag till revisorer och revisorssuppleanter
enligt nedan.

Revisor Johan Torberger B 71

Revisorssuppleant Conny Larsson B 57

§ 20. Val av valberedning

Årsmötet: Beslutade attväljaAnders Malmer B 34 och Jesper Westman H 49 till
valberedning.

§ 21. Övriga frågor

O Styrelsen informerade att ränteavdraget for 2019 'dr 989 kronor

O Staddagen kommer äga rum den 915 mellan l0- 14. Samling vid boden

O När samfiilligheten ska fixa alla stickvägar, kommer det kanske varanägraprivatpersoner
som vill lägga till sina uppfarter.

O Avtalet ftir bredband löper ut. Styrelsen ser över vilket bolag som vi ska teckna avtal med.
Samftilligheten kanske byter leverantör.

O 50 kronor kommer att läggas på varje pappersfaktura som skickas ut.

O Vår relining som är 5 år gammal kommer spolas wder 2020 ftir att underhålla dem. Fråga
väcktes om hur mycket slitage det blir vid varje spolning och om det behöver göras var 5:e år.
Styrelsen ska undersöka saken

§ 22. Mötet avslutades

Ola Wasslund ftirklarade mötet avslutat
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