
 
 

 
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2018 
 
 
Samfälligheten Piltens (717912-2473) årsstämma  
10 juni år 2019, Idas sal i Idas skola kl 18.00 
 
 
1 § Årsmötets öppnande 
 
Styrelsens ordförande, Andreas Gustafsson, förklarar mötet öppnat. 
 
 
2 § Val av ordförande för stämman 
 
Stämman beslutade att välja Andreas Gustafsson till ordförande.  
 
 
3 § Val av sekreterare för stämman 
 
Stämman beslutade att välja Sofia Arnoldsdotter Jonsson till sekreterare. 
 
 
4 § Val av två justerare 
 
Stämman beslutade att välja Bosse Boboacken och Cathrine till justerare. 
 
 
5 § Frågan om mötets behöriga utlysande 
 
Stadgarna säger att stämman ska utlysas 2-4 veckor innan mötet. Årets stämma  
utlystes via mejl samt via anslag i soprum den 26-27 maj,  14 och 15 dagar innan. Stämman 

ansåg att mötet är behörigt utlyst. 
 
 
6 § Godkännande av dagordning 
 
Stämman beslutade att godkänna dagordningen. 
 
 
7 § Upprättande av röstlängd 
 
Röstlängden upprättades via upprop med 19 hushåll närvarande. 
 
 
8 § Styrelsens och revisorernas berättelser 
 
Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker styrelsen 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.  
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Andreas Gustafsson föredrog resultat- och balansräkning. Årets resultat (2018) uppgår till 

262 329 kr efter att stadgeenlig avsättning skett.  Kassa och bank uppgår nu till ca 2,9 
miljoner kr. Den bundna fonden för yttre underhåll uppgår till 1 964 000 kr. 

 
Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen. 
 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 
 
9 § Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
10 § Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
 
Motioner: 
Från styrelsen: 
Ta fram offerter för enhetlig lösning för laddstolpar i carport och eldragning till dem samt i garaget. Stämman 

godkänner att styrelsen kan jobba vidare med förslaget.  
 
Från stämman: 
Måla i rutorna i gästparkeringen vid Ståltorpsgatan.  
 
11 § Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 
Stämman beslutade att lämna ersättningen oförändrad. 
 
 
12 § Verksamhets- och ekonomistatus 
 
Andreas föredrog årets budget och nuläge. Hittills följer vi budget utan några större 

avvikelser från föregående år. Det som kan påverka avsättningen är rörliga faktorer, 
som snöskottning mm. Inga större förändringar är att vänta. Fiberindragningen 
påverkar inte samfälligheten nämnvärt, och belysningen ska betalas i år från 
underhållsfonden.  

 
 
13 § Styrelsens förslag till utgifts- eller inkomststat samt debiteringslängd 
 
Stämman beslutade att lämna utgifts- eller inkomststat oförändrad. 
 
 
14 § Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
 
Valberedningen berättade att det inför detta år varit ett stort intresse för styrelsearbetet, 

vilket är glädjande.  
 
Stämman beslutade att välja en styrelse bestående av: 
 
Andreas Gustafsson, ordförande (omval) 
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Fredrik Hänninen, ledamot (omval) 
Sofia Arnoldsdotter, ledamot (omval) 
Sava Ivkov, ledamot (omval) 
Annelie Engström, Vätterhems ledamot (omval) 
 
 
 
Tomas Johannesson, suppleant (omval) 
Birgitta Ring, suppleant (omval) 
Johan Wilhelmsson, suppleant (omval)  
Tommy Johansson, Vätterhems suppleant (omval) 
 
 
15 § Val av revisorer och suppleanter 
 
Stämman beslutade att välja Arthur Kozak, BoRevision till revisor. 
 
 
16 § Fråga om val av valberedning 
 
Stämman beslutade att välja en valberedning bestående av:  
 
Inga-Lill Wärnsten (sammankallande) 
Bosse Bobacken 
Magnus Lindstrand 
Magnus Hjort 
 
 
17 § Övriga frågor 
 
Synpunkter garage: Det ställs skräp och annat vid tomma ytor i garaget. Förslag om att ta 

bort det och sätta upp en lapp om att det inte är tillåtet att ställa saker. Dessutom är det 
otydligheter kring städning i garaget, HSB har ibland städat innan utsatt tid. Vad gäller 
problem med låscylinder är det anmält. Styrelsen ska beställa städning och följa upp 
övriga punkter. 

 
Arbetsgrupp ommålning: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att tillsätta en arbetsgrupp 

på 3-4 personer som kan ta fram förslag på två varianter av ommålning, ett med samma 
färg och ett med ny färgsättning. Det är viktigt att se på helheten, en ommålning 
påverkar även gavlar i puts samt hängrännor mm. Det finns även ett behov av att se 
över panel som är murken.  

Vi behöver kalla till extrastämma för att kunna rösta om hur vi går vidare.  
 

Kallelse till årsmöten: Förslag att kallelse till kommande årsmöte ska ske i brevlådor för att 
säkerställa att alla ser den. 

 
Hämtning av glas: Det är ofta fullt i glasåtervinningen. Förslag om att se till att hämtning 

sker varannan vecka i stället för var fjärde. 
 
18 § Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 
 
Styrelsen meddelar att protokollet publiceras på Piltens webbplats under fliken Dokument. 

Ett sammandrag presenteras i Piltennytt. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
 
Sofia Arnoldsdotter Jonsson 
 
Justeras: 
 
 
 

 
Bosse Bobacken Catherine  
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