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Årsstämma 2022     1(2) 

Årsstämmoprotokoll för Gräsåkers samfällighetsförening.  

Stämman hölls i samfällighetslokalen torsdagen den 10 mars 2022 

 

§1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande 

 Ordföranden Mia Beckman hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman 2022 öppnad. 

 

§2 Fråga om stämmans behöriga utlysande 

 Stämman fastslår att stämman blivit behörigt utlyst.  

 

§3 Godkännande av dagordningen 

 Stämman godkänner dagordningen. 

 

§4 Val av ordförande för stämman 

 Stämman väljer föreningsordförande Mia Beckman (43B) till stämmans ordförande. 

 

§5 Val av sekreterare för stämman 

 Mats Nyman (37c) väljs till sekreterare för stämman. 

 

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

Hans Orhamn (13D) och Lisa Grelz (41D) väljs till justeringsmän tillika rösträknare för 
stämman. 

 

§7 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden för stämman fastställs. 30 fastighetsägare är närvarande och 2 representeras  
av ombud. Röstlängden återfinns som bilaga till protokollet. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Ordförande Mia Beckman läser upp verksamhetsberättelsen. 

 

§9 Genomgång av balans- och resultaträkning för 2021 

Styrelsens kassör Jessica Hjertén redogör för balans- och resultaträkning. 
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§10 Revisorernas berättelse 

Revisorerna Lisa Vällfors och Per Lilja har granskat räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 
förvaltning för år 2021. Revisorerna anser att styrelsen följer en god redovisningssed och har 
förvaltat samfälligheten väl. Revisorerna anser att resultatet är rättvisande och 
rekommenderar stämman att fastställa balansräkning och resultat samt ge styrelsen 
ansvarsfrihet. 
 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

§12 Framställan från styrelsen (Se bilaga) 

Mia redogör för framställan angående höjning av samfällighetsavgiften samt framställan 
angående höjning av arvode till ordföranden. 
Till protokollet förs att höjningen av samfällighetsavgiften går till avfallshanteringen och för 
att i framtiden kunna bygga upp tre reparationsfonder. Det är något som vi ser ett stort 
behov av, bland annat efter förra sommarens vattenläcka, som blev mycket kostsam för 
samfälligheten.  

Stämman godkänner styrelsens framställan angående höjning av samfällighetsavgiften.  
30 ja-röster, en nejröst 

Stämman godkänner enhälligt styrelsens framställan angående höjning av arvode till 
ordföranden. 
 

§13 Motioner från medlemmarna 

Motion angående besiktning av lekplatserna i området har inkommit från Sara Rönnmark 
(31C). I motionen yrkas på: 
– Att beslut fattas om att besiktiga våra lekplatser under 2022. 
– Att styrelsen tar på sig ansvaret för att ta in en besiktningsman som utför besiktningen. 
– Att styrelsen tar fram en åtgärdsplan för de lekplatser som inte får godkänt under 
besiktningen. 
Stämman röstar för förslaget i motionen. 
 

§14 Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

Styrelsen föreslår, enligt tidigare framställan, att ersättningen för ordföranden höjs till 
samma nivå som kassörens ersättning (25 000 kronor). Ersättningar för övriga 
styrelsemedlemmar, revisorerna och vuxenstyrkan ligger kvar på nuvarande nivåer.  
Stämman godkänner ersättningarna. 
 

§15 Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

Kassör Jessica Hjertén redogör för styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.  
Stämman godkänner förslaget till budgeten. 
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§16 Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår 2022 

Jessica Hjertén redogör för styrelsens förslag till budget.  
Stämman godkänner förslaget till budgeten. 
 

§17 Beslut gällande samfällighetsavgiften 

 Samfällighetsavgiften kommer att höjas till 1 500 kronor, enligt styrelsens framställan (§12).
 Stämman godkänner avgiften.  

 

§18 Godkännande av debiteringslängd enligt §9 

 Stämman godkänner debiteringslängden. 
 

§19 Val av styrelseordförande fram till stämman 2023 

Mia Beckman får förnyat förtroende och väljs till styrelseordförande.  
Posten väljs för ett (1) år. 
 

§20 Val av styrelseledamöter 

 Stämman godkänner valberedningens förslag. 
 

§21 Val av revisorer 

Stämman godkänner valberedningens förslag, Lisa Välllfors och Per Lilja väljs till revisorer. 
 

§22 Val av valberedning och sammankallande 

Gårdsombuden utgör valberedning. Ordförande är sammankallande.  

 

§23 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 
 Onsdagen den 16 mars kl 18.00 hemma hos ordföranden Mia Beckman (43B) 
 

§24 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig 

Original finns hemma hos ordförande Mia Beckman på Gräsåkersvägen 43B samt på 
samfällighetens webbplats  – www.grasaker.se 
 

§25 Övriga frågor 

Medlem undrar om inkomna offerter och liknande finns tillgängliga någonstans? De finns hos 
ordförande Mia Beckman. 
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§26 Stämmans avslutande 

Ordförande Mia tackar alla närvarande för visat intresse och engagemang och förklarar 

årsstämman 2022 avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ordförande – Mia Beckman 

 

 

 

 

_______________________________ 

Sekreterare – Mats Nyman    

 

 

 

 

________________________________ 

Lisa Grelz 

 

 

 

________________________________ 

Hans Orhamn 
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Bilaga      2(2) 

Framställan från styrelsen:  

Höjd månadsavgift till samfälligheten: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om att höja samfällighetens månadsavgift med 400 kronor, från 

nuvarande avgift på 1100 kronor till 1500 kronor. Förslaget är att avgiftshöjningen sker från maj 

2022. Det vill säga att den nya avgiften ska vara föreningen tillhanda senast sista april 2022. 

Bakgrund: 

Föreningen har från 1 januari 2022 fått en gemensam faktura för avfallshanteringen. Det ger 

föreningen en ökad kostnad på 340 000 kronor per år. Det behöver uttaxeras av medlemmarna, 

något som stämman godkände förra året. Dock innebär den föreslagna höjningen i praktiken endast 

en höjning med 205, 50 kronor per månad då vi tidigare betalat 194,50 kronor per månad per hushåll 

för avfallshanteringen direkt till kommunen. 

Vidare har den ökade vattenförbrukningen lett till att föreningens ekonomi drabbats hårt. Styrelsen 

ser att en ökad vattenförbrukning leder till att kostnaderna kommer vara högre än tidigare även 

fortsatt. Styrelsen vill även ges möjlighet att spola avloppen i området. 

Styrelsen avser även att upprätta tre reparationsfonder för fortsatt avsättning om något skulle 

behöva åtgärdas. De tre fonderna föreslås vara för; vatten och avlopp, mark- och grönområden, 

gemensamma byggnader. Från 2024 beräknar vi kunna avsätta pengar till dessa fonder. 

Syfte: 

Syftet är att få en mer stabil ekonomi i föreningen över tid där vi avsätter pengar till att nu i ett första 

läge få tillbaka medel efter betalningar för vattenläckor, avlopp och sophantering. För att sedan 

bygga på speciella reparationsfonder. Så som föreningen arbetat under många år har vi planerat för 

arbeten som har behövts göras men inte avsatt pengar som ”öronmärkts” för det. 

 

Höjt arvode till ordförande: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om höjt arvode till ordförande, från 15 000 kronor till 25 000 

kronor per år. 

Bakgrund: 
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Samfällighetens ordförande har över tid fått en hög arbetsbelastning. Många av föreningens 

medlemmar hör av sig till ordförande i diverse frågor som kräver extraarbete och tar mycket tid, 

utöver det arbete som sker löpande. 

För ett antal år sedan höjdes arvodet till alla styrelsemedlemmar efter att ha legat på samma nivå 

under flera år. Vid den höjningen hamnade kassörens arvode på en betydligt högre nivå än 

ordförandes. Styrelsen anser att kassören och ordförande fortsättningsvis ska ligga på samma nivå. 

I dagsläget får kassören 25 000 kronor per år. Och styrelsen anser att ordförande ska få samma 

ersättning. 

Syfte: 

För att jämställa arvodet mellan ordförande och kassören samt att ge ett uppskattande bidrag till 

ordföranden föreslår styrelsen att ordförandes arvode höjs till 25 000 kronor per år (gällande 

nuvarande styrelsearvoden). 
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