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Sammanräkning av inlämnade poströster vid Samfällighetsföreningen Nockens  
årsstämma den 15 mars 2021 

 
Markera er röst med kryss i tillämplig ruta Punkter som ska behandlas vid 
årsstämman enligt stadgarna 

  JA  NEJ 

1  Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Förslag: Ordförande Håkan Larsson och protokollförare Eva Mari Halén 
Väljs dessa personer? 

55 0 

2  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Förslag: Olof Granemar och Ulla Hasselmark  
Väljs dessa personer? 

55 0 

3  Upprättande av röstlängd 
En röstlängd kommer att upprättas utifrån avgivna röstsedlar. Röstlängden och 
inkomna röstsedlar kommer att bifogas originalprotokollet. 
Kan detta godkännas? 

55 0 

4  Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande 
Enligt stadgarna ska kallelse till ordinarie årsstämma ske senast två veckor innan 
stämman hålls. Kallelse till årsstämman den 15 mars 2021 utdelades den 28 februari 
2021. 
Är stämman stadgeenligt utlyst? 

55 0 

5  Styrelsens och revisorns berättelser 
Se stämmohandlingarna punkt 1 – 2. 
Kan styrelsens och revisorns berättelser godkännas och läggas till handlingarna? 

55 0 

6   Ansvarsfrihet för styrelsen 
Se stämmohandlingarna punkt2. 
Revisorn har föreslagit stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2020? 

55 0 

7  Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Se punkt 8 i stämmohandlingarna. 
Kan styrelsens förslag i nedanstående punkter 8.1 – 8.2 godkännas? 

xxxxx 
xxxxx 

 

 
8.1 Proposition om ändring av stadgarna 
Godkänns styrelsens proposition? 

55 0 

 
8.2 Proposition om höjning av den kvartalsvisa samfällighetsavgiften fr.o.m.  
 andra kvartalet 1 till 3 000 kr/kvartal 
Godkänns styrelsens proposition? 

55 0 

8  Styrelsen föreslår att arvodet  till styrelse och revisor ska vara 1,5866 prisbasbelopp 
avrundat till närmaste 100-tals  kronor  vilket 2020 motsvarar 75 500 kronor och 
att styrelsen inom sig fördelar arvodet. 
Kan förslagen godkännas? 

55 0 

9  Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd 
Se stämmohandlingarna punkt 5,6,7 och 8.2. Här ingår även den sk förnyelseplanen 
som påverkar budgetförslaget.  
Kan dessa handlingar och beslutsförslag  godkännas? 
 
 
 

55 0 
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Punkter som ska behandlas vid årsstämman enligt stadgarna fort. JA NEJ 
10  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 
en suppleant. 
Se stämmohandlingarna punkt 9. 
Kan valberedningens förslag godkännas? 

55 0 

 
10  Väljs Pamela Danielsson Theurer(F232) till ordförande? 

55 0 

 
10  Väljs Anna Larsson (L217), Jerker Åström (L241), Eva Mari Halén (F222), Ulla 
Hasselmark(L199), och Lena Löwenhielm (F236) till ordinarie styrelseledamöter? 

55 0 

 
10  Väljs Eva Rosvall (F134) som styrelsesuppleant? 

55 0 

 
11  Väljs Linus Bellander (F238) till revisor? 

55 0 

 
11  Väljs Kenneth Killander (F152) till revisorssuppleant? 

55 0 

 
12  Väljs LizzyJämting (L241, sammankallande), Nga Le Thanh (L167) och Lennart 
Eriksson (L243) som valberedning? 

55 0 

13  Övriga ärenden 
Punkten utgår då den inte kan genomföras vid poströstning. Även vid en fysisk 
årsstämma är detta inte någon punkt där beslut kan fattas. 

  

14  Meddelande om tid och plats där protokoll från stämman hålls tillgänglig. 
Protokollet kommer att anslås på anslagstavlan vid stora lekplatsen senast den  
28 mars 2021. Papperskopia kan fås av ordföranden. 

  

 
 

Underskrift av samtliga ägare av fastigheten! 

Underskrift 
 
 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande (texta) 
 
 

Namnförtydligande (texta) Namnförtydligande (texta) 
 
 

 
Inlämnas senast 15 mars 2021 klockan 16.00 till ordföranden (Fjärdingsmansvägen 232) !! 


