
Protokoll Gnejsens samhällighetsförenings 
föreningsstämma 

  Tisdag den 25:e april 
19:00  

Carlskyrkan Protokoll 
 

§ 1  Val av ordförande för stämman 
Dagmar Granholm valdes till ordförande. 
§ 2  Val av sekreterare 
Conny Gustafsson valdes till sekreterare. 
§ 3  Val av justerare tillika rösträknare 
Peter Andersson och Jörgen Persson valdes till justerare, tillika 
rösträknare.  
§ 4 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman fann att motet blivit behörigt utlyst. 
§ 5  Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
§ 6  Fastställande av röstlängd 
Samliga närvarande skrev upp sig på närvarolistan. 
§ 7 Styrelsen och revisorernas berättelser 
Styrelsens och revisorernas berättelser gicks igenom och lades till 
handlingarna, styrelsen ombads att lägga upp protokollet från föregående 
extrastämma på webben då det saknas. 
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
§ 9 Fastställande av budget och debiteringslängd för 2017 
Styrelsens förslag på budget och debiteringslängd för 2017 bifölls. 
§ 10 Val av ordförande och övriga ledamöter I styrelsen 
Håkan Wennmark omvaldes som ordförande på 1 år. 
Jon Engström, Conny Gustafsson och Eva Olsson omvaldes alla som  
ledamöter på 2 år, Andreas Mannberg omvaldes som suppleant på 2 år. 
Övriga i styrelsen har 1 år kvar.  



§ 11 Val av revisorer 
Gunnar Karlsson och Inga-Lill Nilsson omvaldes som revisorer.  
§ 12 Ytterligare val av funktioner inom sammfälligheten 
Samtliga städ- och garageansvariga omvaldes. 
§ 13 Valberedning – vilka är på tur 
Hus 94 sammankallande, övriga valbereadre är Hus 128, 32 och 6. 
Styrelsen får i uppdrag att påminna valberedningen om dess uppdrag i 
god tid innan nästa stämma. 
§ 14 Asfaltering 
Stämman beslutade att asfaltera de uppgrävda cykelvägarnas fulla bredd, 
kassören fick i uppdrag att hitta den mest fördelaktiga finansieringen. 
§ 15 Nya medlemmar sedan förra ordinarie stämma 
Nya medlemmar hälsades välkomna.  
§ 16 Övriga frågor 
 Förskolebaracken 

Styrelsen fick I uppdrag att, tillsammans med Bärnstenen, ligga på 
kommunen att snygga upp efter förskolebaracken. 
Parkeringen 
Samfällighetens parkering är inte avsedd för långtidsparkering av bilar 
eller släpvagnar. 

§ 17 Plats där stämmoprotokollet halls tillgängligt 
Protokollet anslås I Sophus, på webbsidan samt I samfällighetens 
nyskapade facebookgrupp.  
§ 18 Stämman avslutas 
Dagmar tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.  
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