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Protokoll årsmöte Haghulta samfällighetsförening 2021-04-18 
 
ÅRSMÖTE 2021 HAGHULTA SAMFÄLLIGHET (ORGANISTATIONSNR: 716420-58959) 
 

1. Årsmötets öppnande 
 
Årsmötet öppnades av ordförande Linda Herbst. Mötet hölls på ängen nere vid lekplatsen. 
 

2. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
 
Linda tar upp att punkt 10a i dagordningen där tyvärr texten i kallelsen inte överensstämmer 
med styrelsens tanke att det skulle ske en omröstning avseende konstgräs. 
Styrelsens förslag är att frågan behandlas separat på en extra stämma som hålls inom tre 
veckor i samband med städdagen.  
 
Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor. 
 

3. Val av mötesfunktionärer 
 

a) Till mötesordförande valdes Linda Herbst 
b) Till mötessekreterare valdes Mattias Fahlander 
c) Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anna Nelsson Etzell och Nadja 

Lindqvist 
 

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
 
Stämman fastslog att årsmötet utlysts i tid. 
 

5. Fastställande av röstlängd 
 
På årsmötet deltog 27 röstberättigade deltagare. En deltagare var tvungen att gå lite 
tidigare. Se bilaga 1. 
Inga fullmakter lämnades in. 
 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive bokslut 
 
Linda läste upp förvaltningsberättelsen, som finns tillgänglig på Haghultas hemsida samt 
utskriven på årsmötet. 
 
Maria gick igenom balans- och resultatrapport och konstaterade att vi inte haft så mycket 
utgifter på grönområden under året. Då vi sköt upprustningen av stengrunden under 
bryggan på framtiden så togs hela kostnaden för installationen av lekplatsen på 2020 års 
resultat istället för att skrivas av på 5 år.  Detta innebar att det blev ett negativt resultat på 
35 000kr. 
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Förvaltningsberättelse och bokslut läggs till handlingarna. 
 

7. Revisorernas berättelse 
 
Revisorerna, representerade av Lennart Nilsson, har inga anmärkningar och rekommenderar 
därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

9. Motioner till årsmötet 
 
Inga motioner har lämnats in. 
 

10. Förslag från styrelsen 
 

a) Hantering av proposition avseende installation av konstgräs 
 
Som sades vid punkt 2. så skjuts beslutet avseende installation av konstgräs till extra möte. 
 
Daniel Hamilton berättar lite om fördelarna med konstgräs. 
Konstgräs är inte bara något som behöver utnyttjas för fotboll utan lämpar sig även väl för 
andra aktiviteter. Det alternativ som tagits fram är miljövänligt och kräver väldigt lite 
underhåll. Eftersom ängen är lättåtkomlig för maskiner mm så kommer det gå snabbt att 
anlägga planen. Har man frågor och funderingar kan man ta dessa med Daniel. 
 
På hemsidan finns styrelsens proposition, offerten och ett dokument med svar på frågor som 
styrelsen ställt till anbudsgivaren. 
 
Lars Bryntesson kommenterar att utöver eventuella kostnader så kan installation av 
konstgräs ändra karaktär på området. Han föreslår att man gör en enkät hos medlemmarna 
för att undersöka intresset. Styrelsen får diskutera hur vi tar detta vidare vid kommande 
möte. 
 

b) Förslag på budget för 2021 
 
Ann-Sofie redovisar styrelsens förslag på budget. Vi har budgeterat för samma intäkt som 
föregående år, vilket innebär oförändrade avgifter.  
 
Den största budgeterade utgiften avser förvaltning av skog och mark-områden där vi 
budgeterat för 180 000kr. Där ingår installation av gungor på lekplatsen där vi budgeterat 
120 000kr baserat på en tidigare offert. 
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I budgeten ingår också påfyllning av sand och lagning av hålen på kajen. Vad gäller lagning av 
hål på kajen kan Nils-Ivar Ek vara arbetsledare. Han har dock inte möjlighet att vara med på 
städdagen så den aktiviteten får genomföras vid en annan tidpunkt. 
 
Budgeten har ett minusresultat på 39 783kr då vi även i år väljer att göra en 
direktavskrivning på kostnaden för lekplatsen. 
 
Styrelsens budgetförslag fastställs av mötet. 
 

11. Fastställande av debiteringslängd 2021 
 
Årsmötet fastställer debiteringslängden. 
 

12. Fastställande av årsavgift 2021 
 
Styrelsen föreslår att inte förändra årsavgiften för 2021. 
Stämman bifaller styrelsens förslag om oförändrade avgifter vilket innebär en avgift på 2 100 
kr för de fastigheter som ingår i i GA:4 och 1 700 kr för de som inte gör det. 
 

13. Frågan om ersättning till styrelse och revisorer 
 
Styrelsens förslag om samma ersättningsnivå som 2020 bifölls av årsmötet.  
Styrelsen ersätts med totalt 30 000 kr + sociala avgifter att fritt fördela inom styrelsen. 
Revisorerna ersätts med 3 000 kr. 
 

14. Val av styrelseledamöter 
 
Valberedningen bestående av Gunnar Etzell och Martin Solvinger presenterar sina förslag på 
styrelsemedlemmar, kassörer samt sina efterträdare i valberedning. 
 

a) Val av två ordinarie styrelseledamöter 
 
Valberedningens förslag på två ordinarie ledamöter som ska väljas på två år: 
Mats Egebrant (nyval) 
Nadja Lindqvist (nyval)  
 
Stämman bifaller valberedningens förslag. 
 
Tre ordinarie ledamöter sitter kvar på ytterligare ett år: 
Linda Herbst 
Maria Skog 
Mattias Fahlander 
 

b) Val av två suppleanter på en tid av ett år 
 
Valberedningens förslag på två suppleanter som ska väljas på ett år: 
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Helene Pettersson (nyval) 
Magnus Ormestad (nyval) 
 
Stämman bifaller valberedningens förslag. 
 

c) Val av styrelseordförande 
 
Valberedningens förslag är att välja Linda Herbst till ordförande. 
Stämman bifaller valberedningens förslag. 
 

15. Val av revisorer, varav en huvudrevisor 
 
Valberedningen föreslår omval på samtliga poster. 
 
Lennart Nilsson (huvudrevisor) (omval) 
Carl-Erik Roos (omval) 
Anders Mohlin (revisorssuppleant) (omval) 
 
Stämman bifaller valberedningens förslag. 
 

16. Val av valberedning – minst två stycken 
 
Valberedningens förslag: 
 
Ann-Sofie Börjesson 
Anki Jenefors 
 
Stämman bifaller valberedningens förslag. 
 

17. Övriga frågor 
 
Vi efterlyser fler personer som engagerar sig i lekplatserna, gärna i närheten av lekplatsen på 
ängen eftersom det redan finns två personer i lekplatsgruppen som bor i närheten av 
lekplatsen på Berglinds väg. 
 
På mötet anmäler sig Mikael Bergman. 
 
Ann-Sofie har underlag och kontaktuppgifter som lekplatsgruppen kan ta del av.  
 

18. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt 
 
Senast söndagen den 2/5 kommer protokollet att finnas tillgängligt på hemsidan och hos 
Mattias Fahlander på Högtorpsvägen 3. 
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19. Årsmötets avslutande 
 
Ordförande tackade deltagande medlemmar och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
……………………………………………………… 
Mattias Fahlander 

Ordförande 
 
 
……………………………………………………… 
Linda Herbst 

 
Justeras 
 
 
 
……………………………………………………… 
Nadja Lindqvist 
 
 

 
Justeras 
 
 
 
……………………………………………………… 
Anna Nelsson Etzell 

 
 
 


