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Protokoll för årsmöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 

2019-04-27 

 

1. Val av ordförande för stämman. 
- Olof Sjödén väljs till ordförande för stämman. 

2. Val av sekreterare för stämman. 
- Asti väljs till sekreterare för stämman. 

3. Val av 2 st. justeringsmän. 
- Fredrik Stenman och Anna Källberg utsågs att justera protokollet för dagens möte. 

4. Mötets behöriga utlysande 
- Stämman finner mötet behörigt utlyst. 

5. Styrelsens berättelse.  
- Styrelsens ordförande Micke Palm presenterade verksamhetsberättelse för 2018, som 

läggs till handlingarna. 

6. Revisorernas berättelse. 
- Bertil Karlsson presenterade revisorernas verksamhetsberättelse, som läggs till 

handlingarna. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
- Anders Eriksson presenterade årsredovisningen. Stämman beslutar att fastställa 

resultat- och balansräkningen.  

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
- Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.  

9. Val av styrelse 
- Björn Ahlin och Anders Eriksson går ur styrelsen 

- Omval (1 år kvar): 

Asti Ahmet, PS6 

Lennart Lindqvist, SG18 

Josef Cakici, ÄG8 

- Nyval:  

Micka Palm, PS16 

Hans Karlkvist, PS24 

Tommie Gustafsson, SG22 

Jonnie Svensson, PS10 

10. Val av styrelsesuppleanter.  
- Patrik Johansson, PS10, Kristina Zdilar,SG22(nyval). 
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11. Val av styrelseordförande. 
- Omval Micke Palm – 2år. 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
- Omval för Anders Sjöberg, Bertil Karlsson och Tommy Laukus(revisorssuppleant). 

13. Val av lagbaser och stugfogde 
- Omval för Fredrik Stenman, Jan-Erik Åbrink, Lennart Lindkvist, Cecilia Palm och en 

vakant plats. 

- Cecilia Palm är Stugfogde. 

14 Val av valberedning  
- Olof Sjödén och en vakant plats. 

15 Övriga Frågor. 
- Fråga togs upp om ansvar för skötsel och underhåll av ytorna i området. Det 

efterfrågades tydlig karta över vilka områden som är samfällighetens-, 

bostadsrättsföreningens- respektive kommunens ansvarsområde. Styrelsen ansvara för 

att karta med tydlig markering läggs upp på hemsidan.  

- Oro kring fyrvägskorningen togs upp, bilister kommer i hög hastighet. Då det finns 

många barn i området borde det sättas ut farthinder. Styrelsen tar kontakt med 

kommun gällande oron som finns samt ser till att det kommer fram blomlådor och 

vägbula. 

- Det finns två olika skyltningar gällande hastighetsbegränsningen vid Buskvägen. Det 

bör ändras så att det blir två lika skyltar. 

- Om man parkerar på trottoarkanten i området kan man få böter på 900kr. 

- Viktigt att komma ihåg att röja snö vid sin avfart.  

16 Avslutning. 
- Mötet avslutas. Tack för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet   

 

_______________________________ 

Asti Ahmet 

 

 

Justeras 

 

_______________________________     _______________________________ 

Fredrik Stenman  Anna Källberg 
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Kallelse till årsstämma  
Samfällighetsföreningen Arnö Långsätter 1 

27 april 2019 kl. 12:30 

Plats: Samfällighetslokalen Sparrisgången 1 

Dagordning 

1.        Val av ordförande för stämman 

2.        Val av sekreterare för stämman 

3.        Val av 2 justeringsmän 

4.        Mötets behöriga utlysande 

5.        Styrelsens berättelse 

6.        Revisorernas berättelse 

7.        Fastställande av resultat- och balansräkning 

8.        Ansvarsfrihet för styrelsen 

9.        Val av styrelse 

10. Val av styrelsesuppleanter 

11. Val av styrelseordförande 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

13. Val av lagbasar och stugfogde 

14. Val av valberedning 

15. Övriga frågor 

16. Avslutning 

 

Nyköping den 2 april 2019 

Välkomna! 

Styrelsen 

 


