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Protokoll från årsstämma i Kvarterssamfälligheten Rödstenen 
den 22 april 2021 

Plats: På grund av pågående coronapandemi hölls årsstämman för andra gången i rad i 
form av telefonkonferens (www.telekonferensen .se). Trots den fortfarande något ovana mö
tesformen fungerade metoden bra. 

1. Stämman öppnandes av styrelsens ordförande Christer Boije, som hälsade alla väl
komna . Stämman bekräftade att stämman var behörigen utlyst. 

2. Stämman godkände den föreslagna dagordningen. 

3. Till ordförande för stämman valdes Christer Boije. 

4. Till sekreterare för stämman valdes Christer Gustafsson. 

5. Till protokolljusterare, til lika rösträknare , valdes Brita Ström och Ulla Andersson . 

6. Upprättande av röstlängd för stämman skedde genom adressupprop varvid närva
rande svarade med namn. 

Det noterades att följande 17 av de 38 fastigheterna var representerade: 

Säckgata 1: Norrskogsvägen 32, Norrskogsvägen 40, Norrskogsvägen 44 samt Norr
skogsvägen 48. 

Säckgata 2: Hirdvägen 13, Hirdvägen 17 samt Hirdvägen 21 . 

Säckgata 3: Hirdvägen 25, Hirdvägen 29, Hirdvägen 31, Hirdvägen 33, Hirdvägen 35, 
Hirdvägen 37 samt Hirdvägen 39 . 

Säckgata 4: Hirdvägen 2, Hirdvägen 12 samt Hirdvägen 41 . 

Ingen fastighet företräddes genom fullmakt. 

7. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning hade utdelats tillsammans 
med kallelsen . Inget krav på detaljerad presentation stä lldes . Kassören kommenterade 
kort den ekonomiska rapporteringen och framhöll att ekonomin är god samt att den har 
tillåtit att kostnaden för reparation av asfaltsprickor har tag its ut kassan . 

8. Revisionsberättelsen föredrogs. 

9. Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. 
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10. Stämman bevi ljade styrelsen, i en lighet med revisorernas rekommendation , ansvars
frihet. 

11. Styrelsens förslag till drift och underhåll godkändes av stämman. 

12. Styrelsens förslag till kostnads- och intäktsbudget, och därmed utdebitering och utde
biteringsperioder godkändes av stämman. 

Kassören informerade om att vattenkostnaden beräknas öka, vilket avspeglar sig i 
budgeten. Styrelsen föreslår oförändrad utdebitering och debiteringsperioder. 

13. Stämman godkände föreliggande medlemsförteckning som debiteringslängd . 

14. Val av två ledamöter till styrelsen med mandatperioden 2 år. 

Christer Boije och Bernt Karlsson valdes (båda omval) . 

[Ledamöter med ett år kvar: Christer Gustafsson och Miroslav Zdencanovic.] 

15. Val av två suppleanter till styrelsen med mandatperioden 2 år. 

Christer Gottschalk och Mido Lindholm valdes. 

[Suppleanter med ett år kvar: Rebecca Kulen Saliba och Per-Arne Palm]. 

16. Val av en revisor med mandatperioden 2 år. 

Ulla Andersson valdes (omval) . 

[Revisor med ett år kvar: Ann-Mari Lundberg.] 

17. Val av en revisorssuppleant med mandatperioden 2 år. 

Owe Eriksson valdes (omval) . 

[Revisorssuppleant med ett år kvar: Kerstin Fransson .] 

18. Val av två ledamöter till valnämnden med mandatperioden 2 år. 

Hans Rasmussen (omval) och Karin Hedlund (nyval) valdes. 

[Ledamöter med ett år kvar: Frank Berglind och Jan-Ove Ström.] 

19. Val av kontaktperson för Grannsamverkan med mandatperioden 2 år. 

Bengt Fransson valdes (omval). 
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20. Inkomna motioner. 

Styrelsen har emottagit en motion från Hirdvägen 7 avseende önskemål om två asfal
terade farthinder (motionen var bifogad kallelsen). 

Styrelsen tillstyrkte motionen. Efter diskussioner och önskemål beslutade stämman att 
två asfalterade farthinder vardera skall upphandlas för säckgata 2 och 4. Samtidigt be
slutades att två av de befintliga löstagbara farthindren skall placeras på säckgata 3. 

21. Inga övriga frågor fanns att behandla. 

22. Ordföranden avslutade stämman och tackade deltagarna för en effektivt och konstruk
tivt genomförd stämma. 

Alla beslut hade tagits med acklamation och konstaterades ha varit enhälliga. 

Därmed fanns Inget behov av reservförfarandet med skrift lig röstsedel. 

Vid protokollet 
Norsborg 23 apri l 2021 
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