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Protokoll från årsstämma 2021 

Plats: Länsö, pumphuset Södra 
Datum: 2021-06-20 

§1. Val av ordförande och protokollförare till stämman. 
Stämman väljer till ordförande Mikael Wik och protokollförare Kjersti Wik. 

§2. Godkännande av röstlängd och närvarolista 
39 rösträtter är utlämnade. Röstlängd och närvarolista godkänns av stämman. 

§3. Val av två justeringspersoner och rösträknare 
Till justeringspersoner och rösträknare väljs John Tjörnelund och Stefan Fedoriw. 

§4. Fråga om stämman blivit utlyst i tid 
Kallelsen har gått ut i tid men det digitala utskicket som gjorts i år har visat sig inte nå ut till 
alla medlemmar (tre närvarande medlemmar har inte fått kallelsen). Enligt styrelsens 
ordförande har det på grund av tidsbrist inte gjorts några utskick per post gjorts, endast 
elektronisk kallelse har skickats till de mailadresser som finns registrerade hos styrelsen. 
Inför nästa årsstämma behöver e-postadresserna ses över och uppdateras i registret. 
Stämman beslutar att utlysningen gjorts i tid. 

§5. Fastställande av dagordning 
En medlem påpekar att punkt 13 som gäller budget ska ändras till 2022 istället för 2021. 
Styrelsen ser till att justera denna skrivning i protokollet. Stämman beslutar att dagordningen 
kan fastställas. 

§6. Styrelsens årsberättelse och årsredovisningshandlingar för 2020 
Stämmans ordförande Mikael Wik redogjorde för årsberättelsen och kassör Johan 
Torstensson redogjorde för årsredovisningen, som delats ut till medlemmarna vid mötet. Det 
påpekas av en medlem att årsredovisningen inte har skickats ut till medlemmarna inför 
mötet (lagkravet är två veckor innan). Styrelsen anger att orsaken även till detta är tidsbrist 
och att man ska se till att det inte upprepas. 

§7. Revisionsberättelse för 2020 
Fredrik Mattson har varit revisor och granskat föreningens räkenskaper för år 2020. Han inte 
närvarade inte vid stämman men har skriftligt i sin revisionsberättelse meddelat att han inte 
har funnit några anledningar till anmärkningar i granskningen av den ekonomiska 
redovisningen. Han föreslår vidare att stämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

§8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition 
Stämman beslutar att godkänna balans- och resultaträkning. 

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för år 2020. 
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§10. Val av ordförande, kassör och sekreterare 
Förslag till ordförande är att Stefan Törnblom väljs för ytterligare ett år, liksom Johan 
Torstensson som kassör. Som sekreterare föreslås Kjersti Wik. Stämman beslutar enligt 
förslaget. 

§11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Förslag för kommande år är: 

• Ledamöter: Fredrik Berggren 
• Suppleanter: Åke Pettersson, Maria Eriksson och Danne Hörner 

Stämman beslutar enligt föreslaget om nya ledamöter och suppleanter. 

§12. Val av valberedning 
Stämman beslutar enligt förslag; Rickard Nilsson och Tommy Klang väljs till valberedning för 
kommande år. 

§13. Budget för 2022 
I dagsläget saknas en redovisad budget för stämman att besluta om. Stämman beslutar 
därmed att bordlägga frågan om budget för 2022, i avvaktan på bättre redovisning som 
medlemmarna kan ta ställning till. 

§14. Styrelsens ersättning 
Beslut om styrelsens ersättning bordläggs med anledning av att budgeten inte kan fastställas. 

§15. Styrelsens förslag om höjd avgift för sommarvatten 
Fredrik Berggren från vattengruppen beskriver motiven till avgiftshöjningen. Med anledning 
av att budgeten inte kan fastställas behöver beslut om förslaget bordläggas. 

§16. Styrelsens förslag om höjd avgift för vintervatten 
Fredrik Berggren från vattengruppen beskriver motiven till avgiftshöjningen. Med anledning 
av att budgeten inte kan fastställas behöver beslut om förslaget bordläggas. 

§17. Styrelsens förslag om höjd avgift för vattenanslutning 
Fredrik Berggren från vattengruppen beskriver motiven till avgiftshöjningen. Med anledning 
av att budgeten inte kan fastställas behöver beslut om förslaget bordläggas. 

§18. Styrelsens svar på motionerna – utgår pga bordläggning 

§19. Övriga frågor 
Inga övriga frågor noterades. 

§20. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
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Protokollförare:  
 

Kjersti Wik Datum 
 

 

Justeras:  
 

Stefan Fedoriw Datum 
 

 
 John Tjörnelund Datum 

 


