
PRoToKoLL FöRT VID ARSUöre I

vÄcslntt rÄllrc n ers rönEN r NG H Er M DAL s KocsBAc KEN
sr/ 2ooa2r Arsmöte verksamhetsåret 2020-2021

Tid: Torsdagen den 27 augusti, 2020 kl. 18.00

Plats: Champinjonvögen 9, Örebro (samt deltagande via Teams)

Ncirvarande: Lars-Inge Carlsson (på plats)

Stefan Tidholm (på plats)
Rolf Elsrud (på plats)
Jan Hörman (på plats)
Emma Björklund Gustafsson (på plats)
Gunnar Gustafson (på plats)
Pontus Norlin (på plats)
Erik Nordlund(via Teams)
Sofia Pettersson (via Teams)
Dan Lidström (va Teams)
Patrik Stenman (via Teams)
Maria Norlin (via Teams)
Rune Axelsson (via Teams)

S 1 Mötets öppnande
Ordförande Lars-lnge Carlsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

52 Arsmötets behöriga utlysande
Arsmötet förklarades behörigt utlyst.

53 Val av ordförande för årsmötet
Jan Hörman valdes till ordförande för mötet.

54 Val av sekreterare för årsmötet
Stefan Tidholm valdes till sekreterare för mötet.

SS Val av justeringsmän och rösträknare för årsmötet
Emma Björklund Gustafsson och Pontus Norlin valdes tilljusteringsmän och
tilika rösträknare.

SO Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

57 Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk rapport
Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes, se bilaga 1

"Verksam hetsberättelse"
Den ekonomiska rapporten presenterades och godkändes, se bilaga 2
"Ekonomisk rapport" samt bilaga 3 "Kassarapport".

58 Revisorernas berättelse
Rolf Elsrud presenterade "Revisorernas rapport" (bilaga 4) och revisorerna
rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Sg Ansvarsfrihet för styrelsen
Arsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

510 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
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PROTOKOLL FORT VID ARSMÔTE 1 

VÂGSAMFÂLLIGHETSFÔRENING HEIMDAL SKOGSBACKEN 

sr 12ooa21 Arsmote verksamhetsâret 2020-2021 

a) Styrelsen foreslar en arbetsdag den 3 oktober med fokus pa att raja sly
langs cykelbanan vid karret. Arsmotet bifoll detta forslag.

b) Den andring av stadgarna som vid forra arsmotet beslutades att
genomforas faststalldes av arsmotet. Det innebar att revisorer och
revisorssuppleanter samt valberedning valjs pa 2 ar vaxelvis.

c) Forslaget att samfalligheten ska ha minst tva suppleanter bifolls aven det pa
forra arets mate. Aven detta beslut faststalldes av arsmotet.

§11

§12

§13

§14

Ersattning till styrelsen och revisorerna 
Forslaget ar oforandrad ersattning mot foregaende ar for Ordforande och 
Kassor samt arvodet for styrelsemedlemmars deltagande i styrelsemoten. 
Arsmotet bifoll detta forslag. 

Styrelsens fôrslag till vagavgift, debiteringslangd och basavgift 
Styrelsen forslag am oforandrad bas-avgift am 950 kronor faststalldes av motet. 
Medlemmar kan ta del av debiteringslangden genom att kontakta Styrelsen 
eller via mail heimdal@telia.com. (Skall vara heimdal-skogsbacken@telia.com)

Styrelsens fôrslag till budget 
Rolf Elsrud presenterade Styrelsens forslag till budget (se bilaga 5 "Forslag till 
budget") vilken faststalldes av motet. 

Val fôr verksamhetsâret 2019-2020 

d) Mandatperioden for Lars-Inge Carlsson lopte ut, vilket innebar val av
styrelseordforande pa 2 ar. Valberedningen forslag var omval av Lars-Inge
Carlsson vilket bifolls av arsmotet.

e) Mandatperioden for Jan Horman och Rolf Elsrud lopte ut, vilket innebar val
av 2 st ledamoter pa 2 ar. Valberedningen forslag var omval av Rolf Elsrud
pa 2 ar och Jan Horman pa 1 ar vilket bifolls av arsmotet.

f) Mandatperioden for Sofia Pettersson lopte ut, vilket innebar val av en
suppleant pa 2 ar. Da vi nu kan ha fier an tva suppleanter foreslog
valberedningen omval av Sofia Pettersson pa 2 ar samt att Dan Lidstrom
skulle valjas pa 1 ar och Erik Nordlund pa 2 ar.

g) Mandatperioden for Antti Stetsko och Bo Grip lopte ut, dvs val av 2 st
revisorer pa 2 resp. 1 ar. Valberedningen foreslog Antti Stetsko pa 1 ar
samt Lennart Ekstrom pa 2 ar vilket bifolls av arsmotet.

h) Mandatperioden for Revisorssuppleanterna Lennart Ekstrom och Thomas
Olsson lopte ut, vilket innebar val av 2 st revisorssuppleanter pa 2 resp. 1
ar. Valberedningen foreslog Thomas Olsson pa 1 ar samt Patrik Stenman
pa 2 ar vilket bifolls av arsmotet.

i) Mandatperioden for Emma Bjorklund Gustafsson lopte ut samt att en
position varit vakant, vilket innnebar val av 2 st ledamoter for
valberedningen pa 2 resp. 1 ar. Valberedningen forslog att Emma Bjorklund
Gustafsson valjs pa 2 ar och Lars Henriksson pa 1 ar vilket bifolls av
arsmotet.

§15 ëvriga frâgor (enbart information, ej fôr beslut) 
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PRoroKoLL rönr vro Ansuöre t

vÄcsRru rÄIIIc n ers rönE N I N G H E I M DAL S KOGS BAC KEN
sr / 200827 Arsm öte verksam hetsåret 2020-2021

s16

sl7

lnga övriga frågor togs upp under mötet men Styrelsen vill ta tillfället i akt att
påminna om dom ordningsregler vi har för samfälligheten. Dessa hittar ni på

vår hemsida.

. Styrelsen vill också påminna om att det utöver vår hemsida www.heimdal-
skoqsbacken.se finns en facebook-grupp 'Heimdal-Skogsbacken' för att ta
del av senaste nytt.

Plats där årsmötesprotokol let hålls ti I lgäng li gt

Arsmötesprotokollet publiseras på hemsidan.

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Stefan Tidholm

J usteras
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' ? *

Pontus NorlinEmma Björklund Gustafsson
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