Årsmöte 2022 Södra Lindbackens samfällighetsförening
Datum: Tis 31 maj 2022
Tid: 18.00 Plats: Digitalt via Zoom – (länk och kod finns på hemsidan för dig som önskar delta)
För att förtidsrösta klicka på nedan länk (eller kopiera och klistra in i din webbläsare)
https://postrosta.web.verified.eu/?source=sodralindbacken31maj
Resultatet av poströstningen enligt dagordning redovisas på denna digitala mötet.
1. Val av ordförande för stämman: Emma Reimerth valdes till ordförande för stämman
2: Val av sekreterare för stämman: Niosha Baghaei valdes till sekreterare för stämman
3: Val av 2 justerare: Linus Nikander valdes till justerare av protokollet för stämman
4: Godkännande av årsredovisning
Genomgång av förvaltarberättelsen och det styrelsen har jobbat med under 2021, bland annat
effektivisering inom bokföring, utbyte av belysning, fasta farthinder, skyltning av gator, ordna
städdag, nerfällning av farliga träd, bidragsansökningar som genererat en retroaktiv intäkt,
bullerplank, utvecklingsplaner av området. Årsredovisning godkänns av stämman via poströstning.
5: Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen fortsatt ansvarsfrihet via poströstning.
6: Motioner
6:1 Motion 1 – Inkommen av styrelsen gällande belysning vid lekpark. Stämman har röstat ja via
poströstning
6:2 Motion 2 – Inkommen av styrelsen gällande skåldiken. Stämman har röstat nej via poströstning
7: Ersättning till styrelsen & revisorerna Samma ersättning som föregående år beviljas (2
prisbasbelopp som fördelas mellan styrelse & valberedning). Stämman har röstat ja via poströstning
8: Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd Samma utgift- och
inkomststat samt debiteringslängd som föregående år beviljas. Stämman har röstat ja via
poströstning
9: Val av styrelse, styrelseordförande & suppleanter
9:1 Valberedningen föreslår Pontus Baum - omval 2 år som ledamot
9:2 Valberedningen föreslår Mattias Thunström – omval 2 år som ledamot
9:3 Valberedningen föreslår Niosha Baghaei – omval 1 år som ledamot
9:4 Valberedningen föreslår Constance Ackermann-Boström – omval 1 år suppleant
9:5 Valberedningen föreslår Linda Welander Stedt – nyval 1 år suppleant
Stämman godkänner valberedningens förslag till ledamöter via poströstning
Stämman godkänner valberedningens förslag till Suppleant via poströstning
(Emma Reimerth har tidigare år valts in som ordförande på 2 år)
Emily Åström och Timmy Grape avgår ur styrelsen, vi tackar de för denna tid.

10: Val av revisorer och revisorssuppleanter
10.1 Valberedningen föreslår nyval av Patrik Lager från Folkessons Råd & Revision på 1 år, Stämman
har röstat ja via poströstning
10.2 Valberedningen föreslår att Folkesson Råd & Revision själva utser revisorssuppleant, stämman
har röstat ja via poströstning
11: Val av valberedning: Förslag för omval av Tim Björklund & Krister Petersen till valberedning,
Stämman har röstat ja via poströstning
Frågor från årsstämmans deltagare:
Info: Det pågår en planering av våra grönområden och utvecklingsplaner baserad på medlemmarnas
förslag kommer att presenteras efter att offert på kostnader har inhämtats.
Fråga: Skåldiken- vägar för smala och få gästparkeringar finns att tillgå. Motion Finns det planer på
fler gästparkeringar? Svar: 7 st gästparkeringar finns i ett av de förslag vi har i vår utvecklingsplan.
Fråga: Kan man ändra detaljplanen för att möjliggöra fler p-platser? Svar: Det får styrelsen undersöka
Fråga: Status Grillplats och medborgarbudget? Svar: vi har fått beviljat budget, men vi har inte fått en
utbetalning än.
12: Mötet avslutas
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