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Vallentuna 2022-03-28

Rickeby Samfiillighetsfiirening

Protokoll från Årsrnötet 28:e mars 2A22
§ 137. Mötets öppnande
Ordforande for styrelsen, Kin Tonefiord H 41, ftrklarade årsmötet 2A22 öppnat.
§ 138. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade att anviinda fastighetsftirteckningen som röstliingd (18 hushåll inklusive
styrelsemedlemmar niirvarade av totalt 137).
§ 139. Yal av ordfiirande

fiir stämman

Årsmötet valde Ola Wasslund H 70 till ordftirande ftir sttirnman.
§ 140. Yal av sekreterare

ftir stämman

fusmötet valde Sophie Berg Å 50 till sekreterare for ståimman.
§ 141. Yal av protokolljusterare

tillika rösträknare

Årsmötet valde Anders Malmer och Jesper Westman som protokolljusterare, tillika och
Elizabeth Knudsen till röstrtiknare.
§ 142. Frågan om huruvida mötet är behörigt kallat

Kallelsen skickads ut via sms och lades upp på Samftillighetens hemsida söndag 2812 -2022.
Årsmötet ft)rklarades behörigen kaltat.
§ 143. Fastställande av dagordningen

Årsmötet antog dagordningen som fanns på hemsidan utan några synpunkter och/eller
tindringar.
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§ 144. Fastställande av sammanträdesordning

Årsmötet fastställde sammanträdesordningen utan några synpunkter och/eller iindringar och
årsmötet beslutade att lägga sammanträdesordningen till handlingarna.
§ 145. Styrelsens årsberättelse

fiir verksamhetsåret 2021

Årsberättelsen fijr verksamhetsåret 2021 lästes upp av styrelsens ordft)rande. Årsmötet
beslutade att lägga verksamhetsberättelsen for 2021 till handlingarna.
§ 146. Revisorernas berättelse

fiir verksamhetsäret202l

Revisor Johan Torberger gick igenom revisionsberättelsen och yrkade på ansvarsfrihet ftlr
styrelsen for rtikenskapsåret 2021 .

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir riikenskapsäret202l samt att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 147. Fastställande av resultat- och balansräkning fiir verksamhetsåret 2021 (styrelsens
ftirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd)

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansråikning fiir verksamhetsånet202l.
§ 148. Beslut i anledning av vinst eller fiirlust enligt balansräkningen
Resultat- och balansriikning visar att vi går 76137L,38 kronor i vinst.
§ 149. Ansvarsfrihet

fiir styrelsen

Årsmötet beslutade att yrka ansvarsfrihet fiir verksarnhetsaret 2A21.
§ 150. Motioner
Inga motioner har inkommit styrelsen.
§ 151. Propositioner

Proposition 2022:1"
FÖRSLAG oM STADGEÅNDRTNG (1: a året av 2):
Pga. tidsbrist i samband med revision så önskar styrelsen ha utrymme att vid behov kunna
planera årsmötet

till

och med april.

Vi foreslår årsmötet besluta:
ATT: Årsmötet vid behov kan planeras fram till och med sista april.
I

Årsmötet beslutar att anta rrroposition 2022:1.
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Proposition 2022:2
FÖRSLAG oM STADGEÅNDRTNG (1: a året av 2\:
Att boende i Rickeby Samftillighetsforening inte kan neka att släppa in personer i sin
fastighet, som tir anlitade av samf;illigheten/styrelsen, for att utftira arbete på samftillighetens
gemensamhetsanläggningar.

Vi foreslår årsmötet besluta:
ATT: Personer anlitade av samflilligheten/styrelsen inte kan nekas att släppas in i
medlemmars fastigheter, detta fiir att kunna utftira arbeten på samfiillighetens
gem ensam

t

hetsanläggnin gar.

Årsmötet.beslutar att avslå proposition..?022:2.

Proposition 2022:3
Fastställande av årsavgiften for 2022.

Vi foreslår årsmötet besluta:
ATT: Bibehålla årsavgiften pä 14184 kronor (1182 kr/mån).

o
Pro

Årsmötet beslutar att anta proposition 2022:3, att bibehålla årsaveiften"

2t22:4

Fastställande av budgeten for 2A22.

Vi foreslår arsmötet besluta:
ÅTT: Anta budgeten liir 2422.

o

Årsmötet beslutar att anta budseten ftir 2022. proposition 2022:4.

Proposition 2022:5
Fastställande av styrelsens arvode fiir verksamhetsaret 2022, motsvarande två basbelopp
(48 300 kronor'/basbelopp) jämnt ft)rdelat på styrelsens ordinarie medlemmar.

Vi ftireslår årsmötet besluta:
ÅTT: Fastställa styrelsens arvode till två basbelopp jämnt fiirdelat på ordinarie styrelse.
{}

Årsmötet beslutar

anta nronosition 2422:5, att
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§ 152. Beslut i anledning av vinst eller fiirlust enligt resultat- och balansräkningen

Samflilligheten gick med en vinst på 761371,38 kronor vilket enligt styrelsen läggs till ny
riikning.

Vi foreslår årsmötet besluta:
ATT: Fastställa att vinsten läggs till ny räkning.

r

Årsmötet beslutar att läesa årets plusresultat till nv räknins.

§ 153. Årsavgiften

Enligt budgeten har styrelsen ftireslagit att bibehålla den nuvarande årsavgiften pä 14,184
kronor (1 I 82 kronor/månad).

r

Årsmötet beslutar att bibehålla den nuvarande årsavgiften på 14,184 kronor.

§ 154. Yal av ledamöter och suppleanter}02l

Beslut: Årsmötet beslutade enhälligt att bifalla valberedningens fiirslag att välja
fiiljande ledamöter och suppleant:
Elizabeth Knudsen (vice ordftirande) H 39, 2 år (a!1yal)
Anne-Charlotte Wasslund (kassör) H 70, 2 år (agyal)
Sophie Berg (ledamot) Å 50, 2 fu (a!syal)
Anders Malmer (suppleant) B 34,1 år (uyyal)

Kin Tonefiord (ordforande) H 41,2 är
Kuti Shuhami (ledamot) H65,2 är
Styrelsen konstituerar sig på nästkommande styrelsemöte som sker direkt efter avslutat
årsmöte.
§ 154" Yal av ordfiirande

Årsmötet beslutade alt antavalberedningens ftirslag att Kin Tonefiord H 41 ska våiljas
ordfiirande for 2022 flor samftilligheten.

till

§ 155. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att anta valberedningens ftirslag till revisor och revisorssuppleant for
samftilligheten enligt nedan :

Revisor: Erik Sidendal Skinstad H

55
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Revisorssuppleant: Conny Larsson B 57
§ 156. Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Ola Wasslund H 70 och Jesper Westrnan H 49
ftir samftilligheten for 2022.

till

valberedning

§ 157. Övriga frågon

r

Riinteavdraget i deklarationen ftir

o

Städdagen infaller

t

Årsmötesprotokollet tillgåingligt på hemsidan senast 15/4. Sms skickas ut niir
protokollet finns utlagt.

ir 2021iir 863:-/ fastighet.

i år söndagen l5l5 klockan 10-14.

§ 158. Mötet *vslutades
Ola Wasslund forklarade årsmötet for2022 avslutat"
Mötesordförande

la Wasslund

Mötessekreteratre Sophie Berg

sh
Protokoll

Anders Malmer
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