
 
Protokoll Smedskjortan Morra - Årsstämma  
2020-06-14 
 
§ 1 Mötets behöriga utlysning. 
 Mötet ansågs behörigt utlyst 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen. 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Val av ordförande för årsstämman. 
 Till ordförande för årsstämman valdes Christian Karlsson 
 
§ 4 Val av sekreterare för årsstämman. 
 Till sekreterare valdes Nils Sjöholm 
 
§ 6 Val av två justeringsmän 
Peter Strehlin och Andreas Wahlberg 
  
§ 7 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes 
 
§ 8 Revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes 
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020 
 Ansvarsbefrielse för styrelsen 2020 godkändes 
 
§10 Budget 2020 
 Andreas Wahlberg presenterade budgeten för 2020. Budgeten godkändes. 
 
§11 Val av ordförande. 
Christian Karlsson sitter kvar i 2 år till.  
 
§12 Val av ledamot (Torbjörns plats) 
Pia Nyström valdes som ny ledamot. 
 
§13 Val av ledamot (Martins plats) 
Hussein Srour valdes som ny ledamot 
 
§14 Val av tillsyningsman 
 Mikael Nilsson-Bernsveden sitter kvar som tillsyningsman. 
 
§15 Val av revisorer och revisorsuppleant 
Peter Strehlin och William Tombs sitter kvar som revisorer. Bertil Vallin sitter kvar som 
revisorsuppleant.  
 
§16 Val av ansvarig för kallvattendebiteringen 
Tommy Kembring sitter kvar som ansvarig för kallvattendebitering 



 
§17 Val av valberedning 
 Valberedningen kvarstår, årsstämman beslutade också att arvode skall ges till valberedningen. 
Arvodes bestämdes till 990 kr. 
 
§18 Datum för städdag. 
Datum för städdagen sattes till 13 september. 
 
§19 Snöröjning 
Vintersnöröjning är ordnad via Maskin & Smide till en kostnad 1050 sek exkl. moms per 
timme 
 
§20 Fartgupp 
Två stycken fartgupp är beställda till samfälligheten kostnad per styck är 4200 kr, det finns 
även en option för ett tredje gupp efter utvärderingen av dem två inköpta är gjord.  
 
§21 Kostnadsförslag på nedmontering av undercentralen 
Kostnaden för att nedmontera el delen av undercentralen blir enligt anbud 5500 kr. 
  
§22 Information angående justering av va-taxan 2020 
 Den fasta avgiften för vattnet sänks med 50% som en kompromiss, den rörliga kostnaden   
 kvarstår oförändrad och Kommunen tar ej heller över ansvaret för rören i gatan. 
 Vatten gruppen läggs vilande då de för tillfället kommit till vägs ände. 
 
§23 Motion Omröstning angående inbetalningssumman till Fonden. 
Det beslutades att vi ökar inbetalningen till vår fond med 150 sek per månad för att 
underlätta vid ett framtida byte av vattenrören ute i gatan. Röstning genomfördes och beslut 
togs genom majoritetsbeslut.  
 
§24 Eventuella motioner till årsstämman 
Avhandlades under §23 
 
§25 Övriga frågor 
Tommy Kembring informerade om den försenade färdigställningen av 
fjärrvärmeanläggningen för gavelhusen som fortfarande väntar på vissa arbeten, information 
har även gått ut från Tommy till de individuella hushållen.  
 
§26 Mötets avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justerare   Justerare 
 
 
Nils Sjöholm   Peter Strehlin   Andreas Wahlberg 
 
 
_________________  __________________ ____________________ 
 
 
 


