
MÖTESPROTOKOLL 

Ordinarie föreningsstämma 2022-04-26 

Sörgårdens samfällighetsförening 

1. Mötets öppnande

Ordförande Carina Ulvegren öppnande mötet

2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Tobias Tengström till mötesordförande.

3. Val av sekreterare och för stämman

Jonas Svensson valdes till sekreterare för stämman.

4. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades till 29 närvarande hushåll.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Stämman fastställde att kallelsen har skickats ut i enlighet med stadgarna.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Rolf Karlsson och Mary-Anne Högström valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

8. Styrelsens och revisorernas berättelse

a. Föredragning av verksamhetsberättelse 2021

Carina föredrog verksamhetsberättelsen. Hon lyfte särskilt fram de nya

sopbehållarna, hemsidan och föreningens underhållsplan som aktiviteter som

styrelsen genomfört under 2021.

Hus 4: Fråga om roller och datum i verksamhetsberättelse.

Carina (styrelsen): Svar att redovisning endast avser 2021 och att ändringar i

styrelsens sammansättning som gjorts under 2022 kommer vara med i

verksamhetsberättelsen för det året.

Hus 50: Beskurits träd, varför tar inte arboristen bort det som har kapats?

Rolf (Servicegruppen): Enligt överenskommelse med arboristen skulle

föreningen ta hand om detta för att minska kostnader för föreningen.
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c. Val av ordförande till styrelsen

Stämman valde Carina Ulvegren till föreningens ordförande för 1 år.

d. Fasthållande av antal styrelsesuppleanter

Stämman fastställde antal suppleanter till 3.

e. Val av styrelsesuppleanter

Stämman valde följande personer till suppleanter i styrelsen:

1. Anupam Arora

2. Sundos Khadim

3. Max Hagelstam

18. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse följande revisorer:

Sonya Demir

Kulvinder Singh

Stämman beslutade att utse följande revisorssuppleanter:

1. Marja Erdal

2. Gunnel Julin

19. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen:

Jonas Svensson

Mats Dufberg

Mary-Anne Högström

Inga-Ull Evemar

20. Övriga informationspunkter om arbetet i Sörgårdens arbetsgrupper

Carina informerade om att arbetsgrupper och åtgärder som finns i underhållsplanen

finns dokumenterade i verksamhetsplanen för året. Detta går också att hitta på

föreningens webbplats.

21. Övriga frågor

Hus 4: Rolf efterlyser den utvärdering av parkeringsregler som skulle göras i enlighet

med förra stämman.

Carina: Svarade att styrelsen kommer att ta fram denna utvärdering till kommande

stämma.
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22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 

Carina meddelade att protokollet kommer delas ut i brevlådor inom två veckor och 
finnas tillgängligt på webbsidan. 

23. Föreningsstämman avslutas 

Carina tackar för förtroendet och alla som på olika sätt deltar i att arbeta för 
föreningen. 
Hon tackade särskilt de ledamöter som avgår från styrelsen. 

Undertecknat 

<fk/i� 
Tobias Tengström, mötesordförande 

/� 

.l/l!?i;:J/41.e ... �d.b. ... 
Mary/4nne Högström, justerare Rolf Karlsson, justerare 
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