
Protokol I iiirt vici Ma rgretel u nds vigfiireni ngs fyniofiirsta ord i na rie

irsstiimma

Tid:28 april2O2L, klockan 19.00

Plats: Tr6sdttraskolans matsal, Sj6figelvdgen 1, Margretelund, Akersberga.

Pi grund av ridande pandemirestriktioner fick endast 8 personer ndrvara fysiskt vid stdmman-

Stdmman genomf<irdes ddrftjr med ndrvaro av endast ett fetal personer och genom fullmakter frin
medlemmarna. De medlemmar som si <inskade kunde fcilja stdmman via videoldnk GoToMeeting.

1 Oppnande av stemman

Styrelsens ordf<irande Monica Lagerqvist Nilsson hdlsade alla medlemmar vdlkomna och fcirklarade

stdmman tippnad.

? Friga onn kallelse skett i behiirig ordning

Stdmman fann att kallelse hade skett i behcirig ordning.

3 Val av ordf6rande vid stemman

Tommy iohansson vaides tiii orcifdranrie viei stdmman.

4 Val av sekreterare vid stfimman

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid stdmman.

5 Val aviusterare och riistriknare

Gunnar Hallberg och Robin Crohns valdes att tillsammans med mtitesordf<iranden justera protokollet

och att vara rostrdknare vid stdmman.

6 Faststiillande av rdstlfingd och riistordning

Stfrmman beslot att godkdnna som rcistldngd den debiteringsldngd, tillika ndrvaroftirteckning dir
ndrvaron vid stdmman har noterats. Ldngden tillsammans med 14 ldmnade fullmakter bifogas

originalprotokollet.

7 GodkHnnantie av riagorcining

Stdmman beslcit att godkdnna det fcirslag till dagordning som hade sdnts ut i samband med kallelsen

tillstimman.

8 Styrelsens fiirvaltningsberdttelse med resultat- och halansrflkning

Arsbokslut med en utfrSrlig fcirvaltningsberdttelse hade lagts upp pe hemsidan i samband med att

kallelsen till6rsstdmman skickades ut. Mdtesordfiiranden gav Monica ordet att sammanfatta om det

var nigra fr6gor som hon sdrskilt ville kommentera.
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Monica framhcili rie fr&gor som varit specieiit frir 2020 uteiver det irliga cirift och underh8llsieirder.

Badbryggan vid Fiskartorpsbadet var i sd diligt skick att det inte lcinade sig att reparera den. Bryggan

ersattes dddor med av en ny brygga. Parkeringssituationen pi Margretelundsvdgen vid

Fiskartorpsbadet blev sE kaotisk under sommaren att stoppfdrbud och skdrpt parkeringscivervakning

fick inftiras genom ett kommunalt beslut. Bekdmpning av den invasiva vdxten Parkslide vid
Fiskartorpsbadet inleddes under 5ret. Det dr en bekdmpning som sdkert kommer att behriva g<iras

under flera ir fram<iver.

Hans Kempka, styrelsens kasstir, kommenterade resultatrdkningen och balansrdkningen.

lntdkterna var 51. 000 kr htigre 6n berfrknat pi grund av anslutningsavgifter frin nya fastigheter.
Totalt blev intdkterna L,4 miljoner kr. Kostnaderna blev samtidigt ca 200 000 kr ldgre dn budge! bl.a.
pi grund av det liga behovet av vintervfrghill och minskade kostnader frir belysningspunkter och

vigftirbdttringar. Sammanlagt blev kostnaderna drygt 800 tusen kr. Resultatet blev ett tiverskott pi
542 tusen kr. Det innebdr dubbelt mot budget. Styrelsen frireslSr att riverskcttet ska tillf<lras

underhiiis- och fcirnyeiseionrien.

Balansrdkningen visar att ekonomin dr god. Kassa och bank 1,9 miljoner kr, skulder 40 tusen kr.

Mdtesordfciranden frAgade om det bland mdtesdeltagarna fanns nigra fr6gor eller kommentarer
med anledning av Srsbokslutet och de ldmnade redogcirelserna. lnga sidana limnades.

I Revisionsberf,ttelse

I irsmciteshandlingarna ingick en revisionsberdttelse frin fcireningens revisorer Jerry Alm och Marie
Zachrisson. Revisorerna tillstyrker att 6rsmcitet beviljar styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet frir
rdkenskapsiret.

Arsstdmma n godkdnde revisionsberittelsen.

10 Faststdllande av fiirvaltningsberSttelse, resultat- och balansrikning samt beslut om
styrelsens fdrslag till disBosition av den ansamlade vinst_en

Stdmman beslcit att faststdlla fcirvaltningsberdttelsen samt resultat- och balansrdkningen.

Stdmman beslcit ocksi att godkdnna styretsens fcirslag till disposition av den ansamlade vinsten.
Beslutet innebdr:

Behandling av ansamlad vinst

Balanserat civerskott exklusive underhills-
och f<irnyelsefond 581738
Underh6lls- och fdrnyelsefond i nkl usive 6rets

avsdttning 75L521
Arets resultat 54222A
Summa ansamlat riverskott L87s 479

I ny rdkning civerfcirs
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11 Friga om ansvarsfrihet

St6mman besltit att bevilja styrelsens ledamoter ansvarsfrihet ftir verksamhets&ret 2020.

L2 Motioner och ProPositioner

Motion frin AnneliAgren om behovet av effektiva furthinder p5 Trdlhavsvdgen.

Styrelsen yttrar att Trdlhavsvdgen inte tillh6r ftireningens ansvarsomr6de. Man har emellertid varit i

kontakt med kommunen och hastighetsmdtning har gjorts. Den visade dock inte p6 htiga hastigheter.

Eftersom kommunen planerar att bygga om Trdlhavsvigen uttalade styrelsen en fcirhoppning att det

dE dven byggs en separat cykelvdg. Alla boende i omridet kan verka ftir detta gcirs.

Roland Edin informerade om att ett samtat med en som k<irde fcir fort hade lett till handgemdng och

att polis hade fitt inkallas.

Tommy Hallberg undrade hur vi som fasiighetsdgare ska agera ndr det ktirs f<ir fort pi vira vdgar.

Han har fcirgdves f<irs<ikt komma tilltals med mopedister pA Muskcitvdgen.

Fr6n fcireningens sida dr man medveten om problemen men man vill inte gdrna inftira fosiska

farthinder pi de mindre vdgarna. I f<ireningens plan fdr Margretelundsvdgen ingir att komplettera

med en ging och cykelvdg utefter Sdtradng.

Arsstdmman beslcit att godta styrelsens yttrande tiver motionen-

lngen proposition hade ldmnats.

13 Arvoden

Arsstdmman beskjt att godta styrelsens fcirslag till arvoden lor 2O2L, sammanlagt 155 000 kronor

inklusive sociala avgifter.

Beslutet innebiir:

- att arbetsinsatser som alternativ till extern tjdnst arvoderas med 250 kr/tim. F<ir ungdomar under

18 ir ir arvodet 100 kr/tim.
- att mritesfunktiondrer och valberedning kompenseras med ett presentkort p6 300 kronor

- att styrelseledam<iternas arvoden uppgir till t5 000 kronor per ledamot och 5r

- att arvodena till tjdnstgdrande revisor uppg6r till 2 500 kronor per revisor och 5r

L4 Avsdttning till underhills- och fiirnyelsefond

Styrelsen fcireslSr avsdttning till underh6ll och fcirnyelse av vdg- och grtinomriden: 30 000 kronor

enligt stadgarna samt 510 000 kronor av Zaza 6rs tiverskott, sammanlagl540 000 kronor'

Arsstdmman godkdnde styrelsens f<irslag.
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i5 VerksamhetsPian

styretsen hade i det utsdnda stdmmomaterialet redovisat ett detaljerat f<irslag till verksamhetsplan

for 2o2L.Till komplettering informerade Monica att man skulle fokusera p6 grcinomridena och

underhi ll et av sjtlsdttni ngsra m pen vi d Rcid bosu nd'

Arsstdmman beslot att godta f6rslaget till verksamhetsplan fdr 2021.

16 lnkomst- odr utgiftssta! utdebiterat belopp, avgift per hel andel, debiteringsliingd,

inbetalningsPeriod

Styrelsen hade i det utsinda stdmmomaterialet redovisat ett detaljerat ftirslag till inkomst- och

utgiftsstat (budget 2a2:Il.Frirslaget innebar, efter avsittning med 30 o0o kronor till underhills- och

ftirnyelsefonden, ett tiverskott om 25 150 kronor'

Arsstamman besliit att faststdlla utdebiteringen fcir 2a2Lfdr en andel (1,0 andelar) till 3 400 kronor

och att gcdkdnna budgeten f5r 2021. T+ta! utdehitering blir 1 308 660 kronsr'

Debiteringsldngd enligt irsstdmmans beslut om utdebitering fdr 2021 har framlagts pi stdmman och

ska bifogas originalprotokollet.

I debiteringsldngden 6r samtliga fastigheter upptagna. Fcir varje fastighet anges andelstal och avgift'

Det ir de andelstal som dr registrerade i fastighetsregistret vid Lantmdteriet som gdller'

Agare till fastighet som iir upptagen i debiteringslfingden dr betalningsskyldig' Betalning ska ske inom

betalningsperioden till bg 5217-7045, dven om man inte har f6tt inbetalningskort. Vid igarbyte under

kalender6ret blir ktiparen och sdljaren solidariskt betalningsskyldiga frir eventuell obetald avgift'

Detta brir regleras vid k<iptillfallet. (44 S lag en om ftirvaltning av samfdlligheter)

Vfrgf<ireningen sdnder ut inbetalningskort senast I maj 2021. lnbetalningskort postas enligt adress i

Lantmdteriets fastighetsregister till en dgare per fastighet,

Arsstfimman beslat att inbetalningsperiod f6r avgift f6r 2021 ir frin den 10 mai tiil och med den 7

juni 2021.

Arsstiimman besldt att omedelbart justera besluten i denna protokollspunkt (punkt 16)'

tTVa!avstyrelseledamster,revisoreroctrvalberedning

Arsstimman valde:

r till ledamoter i stYrelsen

t.o.m.6rsmcite:

Monica Lagerqvist Nilsson

Hans Kempka

KjellJohansson

PeterThomsson

Roland Edin

Joachim Yngveson

2022

2023

2023

2A23

2023

2023

omval

omval

omval

omval

nwal
nyval

4 
i-,h\Protokoll vid Arsmote 2021 i Margretelunds vfigfSrening



. tili revisor

Jerry Alm 2023 omval

r tillrevisorssuppleant

KjellLegerius 2023 omval

r iill ordfd,rande i siyreisen

Monica Lagerqvist Nilsson 2022 omval

Vid irsstdmman 2020 valdes Ante Stenrot och Fredrik Hjertberg till styrelseledamtiter 1.o.m.2O22.

Dessa ledamciter kvarstir ytterligare ett 5r i styrelsen. Marie Zachrisson valdes vid samma drsmtite

tili revisor och kvarst6r ytterligare ett 6r pA sitt uppdrag, dvs. tili trsmcjtet 2022.

Arsstdmman besldt att omvdlja Tommy Hallberg, Robin Crohns och Nils Magnius till valberednlng

infor 2A22 6rs stdmma. Tommy valdes till sammankallande.

18 Ovriga frigor

Fr6ga om promenadstrik utefter stranden mellan Margretelunds omride och Osterskdrs? Monica

informerade att Fastighetsverket har utrett frigan. Fastigheterna som ligger ddr dger sivdl marken

som vattnet utanf6r. Det dr varken villadgarefdreningens mark eller kommunens.

Kan vigfrireningen stdrka aktivitetsutbudet pi v8ra gemensamma grrinomriden, exempelvis genom

aft anlegga och skcita utegym, beachvolleyplan, tennisplan, cykelpark, etc? Monica informerade att
Lantmdteriets anldggningsbeslut inte innefattar sidana uppgifter for vdgforeningen. Skulle man vilja

ge vdgfcireningen sidana ytterligare uppgifter fordrar det ett nytt anldggningsbeslut. 56dana beslut

kostar mycket pengar - sdkert river 500 000 kronor enligt Monicas erfarenhet.

Privaia bryggor utefter R<idbosund? Det dr inte en fr&ga ftir vdgftireningen.

19 Kallelse till2022 6rs stdmma

Stdmman beskit fciljande. Kallelse till2022 6rs stdmma ska ske skriftligt. Kallelse delas ut till dem som

har postadress i omrfldet. dvriga fflr kallelse per post. Till dem som anmdlt e-postadress, skickas

kallelsen via e-post.

FrSn och med 2020 skickas bara kallelse ut. Handlingarna till 6rsm6tet tillhandahillas pi fcireningens

hemsida www.mvf.se.

20 Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker si snabbt som mdjligt, senast inom tvt veckor frin stdmman. Protokollet

ansl6s pE f<ireningens hemsida www.mvf.se.

Den som cinskar ett eget protokoll kan hdmta det frin hemsidan eller hfrmta ett exemplar efter

dverenskommelse med sWrelsens sekreterare.
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2i Talan mot beslut viri st5mman

Mtitesordf<iranden informerade om hur talan mot beslut vid stdmman gors, t.ex. om man anser att
beslut inte har tillkommit i behcirig ordning eller att uttaxering inte stdmmer med reglerna.
Overklagan sker hos Mark- och miljcidomstolen inom fora veckor fr6n den dag d6 beslutet antogs,
dvs. pi stdmman.

22 Avtackning

Monica riktade ett stort tack till styrelseledamriterna f<ir deras engagemang och insatser under det
gingna 5ret. Hon framftirde ett sdrskilt tack till Marcus Renlund och lngebj<irn Gille som ldmnar
styrelsen p6 egen begdran efter m6nga 6rs tjdnst i fcireningen. Hon tackade ocksi fdr det fcirtroende
som visats henne att fi leda verksamheten ett 6r till och hdlsade den nya styrelsemedtemmarna
Roland och Joachim vdlkomna i styrelsen.

23 Stfimman avslutas

Mtitesordfriranden framftirde Srsstdmmans tack f6,r styrelsens insatser under 2020 och cinskade
lycka till under fortsittningen av 2021. Han fcirklarade ddrefter ZOZL 6rs irsstdmma avslutad.

Vid protokollet

LJ{24/
Lennari Sunciquist/

Justeras

MStesordf6rande

Bilagor till origi nalprotokollet:
r Rtistldngd/ndrvaroftirteckning/debiteringsidngd fcir omrddena Berga, Margretelund, S<ira och

Tuna, samt 14 fullmakter (se punkterna 6 och 16).

rrUnnaf
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