Protokoll f6rt vid Margretefunds uagf6renings
ftrtionde ordinarie
arsstamma
O

-..

Tid:27 augusti 2020, klockan 19.00
Plats:

Trisittraskolans matsal, sj6figelvigen 1, Margretelund, Akersberga.
Medtemmar som si

tinskade kunde fcilja stdmman via videoldnk GoToMeeting.

I

Opp.rmdeastdmman

styrelsens ordfrirande Monica Lagerqvist Nilsson h6lsade
alla medlemmar vdlkomna och fcirklarade
stimman cippnad.

2

Friga om kallelse skett i belrEcig ardaiag

Stfrmman fann att kallelse hade skett i behcirig ordning

3

Val av ordftirande vid stemman

TommyJohansson valdes till ordftirande vid stiimman-

4

Val av sekreterare vid stimman

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid stdmman.

5

Val aviusterare och roatrdknare

Karin Nilsson och Gunnar Hallberg valdes att tiltsammans
med motesordfciranden justera protokoltet
och att vara rristrdknare vid stimman.

6

FaststEllan* av rSsttEngd ecf*

rMai$g

stimman beskit att godkinna som rcisttingd den debiteringsldngd,
tillika nirvarofcirteckning och
rtistldngd ddr ndrvaron vid stdmman har noterats. Ldngden tillsammans
med ldmnade fullmakter

bifogas origi

na

I

protokoll et.

pi ftirslag att rcistning i ftirsb hand ska ske genom acklamation som
tolkas av
mcitesordfriranden. Ar det nigon som inte blir ncijd med det resultat
som ordfciranden anger sker
rcistninggenom handupprdckning. Rcisterna rdknas di av justerarna/rristrdknarna.
Stf,mman godtog

rcistning med hjdlp av rcjstsedtar.

7

lsista hand sker

Godkinnandeavdagordning

Stdmman besltit att godkdnna det fcirslag tilt dagordning som
hade sdnts ut i samband med kaltelsen

tillstimman.
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Styretsens

6nnltningsberitte{se med resultat- och

balansnfiknSng

Arsbokslut med en utftirlig fcirvaltningsberdttelse hade lagts upp pe hemsidan i samband med att
kallelsen till 6rsstdmman skickades ut. M<itesordfciranden gav Monica ordet att sammanfatta om det
var nigra frigor som hon sdrskilt ville kommentera.
Monica inledde med en presentation av styrelsen och vilka ansvarsomriden som respektive
styrelsemedlem hade. Ddrefter berrirde Monica
- att beldggningsarbetena nu dr klara pi alla vdgar utom Margretelundsvdgen. Genom successiva
avsittningar till underhills- och fcirnyelsefonden f<irbereder styrelsen bl.a. fcir kommande beldggning
av Margretelundsvigen 2O22

att vigbelysningen ddr ging- och cykelvdgen lciper ndra bilvfrgen har f6tt dubbelriktad belysning och
att civerging till LED-belysning i Rcidbosund f<irbereds
-

att lekplatsen pa sdtradng nu dr helt klar - staket har satts upp under frret
- att grdsklippning har skett pi flera omriden
-

- att f<ireningen i samrid med kommunen har b6rjat bekdmpa den invasiva vdxten Fallopia Japonica
vid Fiskartorpsbadet; kemiska bekdmpningsmedel fdr inte anvdndas pd grund av det vattenndra ldget
- vdxten bekdmpas ddrfcir mekaniskt p6 viren.
- att ungdomar hemmahtirande i
- att vintern var sn<if;attig

omridet har stddat omrSdet under sommaren

- vdghillningen

har ddrfrir ffitt inriktats pt halkbekdmpning som blev mer

omfattande dn normalt
- att griilplats och fasta bdnkar har skaffats

till

Trdlhavsbadet.

Hans Kempka, styrelsens kasscir, kommenterade resultatrdkningen och balansrdkningen.

lntikterna var drygt 1,3 miljoner kr, kostnadema ca I miljon kr. Stdne kostnadsposter utgjordes av
beldggningsarbeten 250 tkr, vintervdghSllning 158 tkr och investeringar i vdgbelysning 118 tkr.
Resultatet drygt 300 tkr ftiresldr styrelsen ska tillfciras underhdlls- och fornyelsefonden.
Balansrdkningen visar att ekonomin dr god. Kassa och bank 1,3 miljoner kr, skulder 8 tkr.

Motesordf<iranden frigade om det bland mritesdettagarna fanns n5gra frdgor eller kommentarer
med anledning av 6rsbokslutet och de ldmnade redog<irelserna. lnga sidana ldmnades.

9

Revislo*sberetteke

6rsmciteshandlingarna ingick en revisionsberdttelse fr6n frireningens revisorer Jerry Alm och Marie
Zachrisson. Revisorerna tillstyrker att 6rsm<itet beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet fcir
I

rdkenskapsiret.
ArsstSmman godkdnde

revisionsberdttelsen.
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Faststdllande av ftirvaltningsberf,ttelse, resultat- och balansrakning samt beslut om
styrelsens ftirslag till disposition av den ansamtade vinsten

Stdmman beslcjt att faststdlla fcirvaltningsberdttelsen samt resultat- och balansrdkningen.
Stdmman beslcit ocksi att godkdnna styrelsens frirslag till disposition av den ansamlade vinsten.
Beslutet innebdr:
Behandling av ansamlad vinst

kronor

Balanserat civerskott exklusive underhi llsoch f<irnyelsefond

539775
44L527

nderhil ls- och fcirnyelsefond
Arets resultat
U

339 569

Summa ansamlat civerskott

1 320 85s

I ny rdkning civerfcirs

1 320 855

11

Friga om ansvarsfrihet

Stdmman beslcit att bevilja styrelsens ledamciter ansvarsfrihet fcir verksamhetsiret 201g.

t2

Motioner och propositioner

Motion frin Ingrid Eriksson om privat utnyttjande av fcireningens mark
permanent utmed vdgkanten.

di soptunnor

stdlls upp

Styrelsen yttrar att styrelsen inte har polisbefogenheter. Det finns inte sA minga rimliga m<ijligheter
for oss att agera dn att fcirlita oss p6 vira medlemmars och grannars goda vilja och respekt och
hdnsyn till oss alla som bor i omridet. Med detta fciresl6s motionen besvarad.

Arsstdmman beslcit att godta styrelsens yttrande.
lngen proposition hade ldmnats.

13

Arvoden

Arsstdmman beslcit att godta styrelsens fcirslag till arvoden fiir 2020, sammanlagt 159 357 kronor
inklusive sociala avgifter.
Beslutet innebdr:
- att arbetsinsatser som alternativ
18 6r

ir arvodet

till extern tjdnst arvoderas med 250 krltim. For ungdomar under

100 kr/tim.

- att mcitesfunktiondrer och valberedning kompenseras med ett presentkort pi 300 kronor
- att styrelseledam<iternas arvoden uppgSr till 15 000 kronor per ledamot och 6r
- att arvodena till tjinstgcirande revisor uppgir till 2 500 kronor per revisor och

ir
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Avsdttning till underhills- och fiirnyelsefond

Styrelsen foreslSr avsdttning

till underhill och fornyelse

av vdg- och grcinomriden enligt stadgarna
30 000 kronor samt del av 2019 6rs cjverskott 250 000 kronor, sammanlagt 280 0OO kronor.

Arsstdmman godkdnde styrelsens fcirslag.

15

Verksamhetsplan

Styrelsen hade i det utsdnda stdmmomaterialet redovisat ett detaljerat forslag till verksamhetsplan
for 2020.
Vissa

frigor i verksamhetsplanen hade redan muntligen informerats om i anslutningen tilt

verksamhetsberdttelsen (pkt 8), sisom LED-belysning i Rcidbosund och bekdmpning av invasiv vdxt
vid Fiskartorpsbadet.
anslutning till denna punkt informerade Monica om att man vid den 6rliga dykarundersokningen vid
baden funnit att badbryggan vid Fiskartorpsbadet behovde bytas. Ny badbrygga skaffades inf<ir
I

badsdsongen 2020.

Arssti'mman beslcjt att godta styrelsens fcirslag till verksamhetsplan for 2020.

15

lnkomst- oclr utgiftsstat, utdebiterat helopp, avgift per hel andel, debiteringslingd,
inbetalningsperiod

Styrelsen hade i det utsdnda stdmmomaterialet redovisat ett detaljerat fcirslag

utgiftsstat (budget 2A2q. Fcirslaget innebar, efter avsdttning med 30
fornyelsefonden, ett civerskott om 199 223 kronor.

till inkomst- och
OO0 kronor till underhdlls- och

Arsstdmman besttit att faststdlla utdebiteringen fcir 2020 fcjr en andel (1,0 andelar) till 3 4OO kronor
och att godkdnna budgeten fi5r 2a2o. Total utdebitering blir 1 307 980 kronor.
Debiteringsldngd enligt Srsstdmmans beslut om utdebitering for 2O2o har framlagts

pi stfrmman

och

ska bifogas origi na Iprotokollet.

debiteringsldngden dr samtliga fastigheter upptagna. Fcir varje fastighet anges andelstal och avgift.
Det dr de andelstal som dr registrerade i fastighetsregistret vid Lantmdteriet som gdller.
I

Agare tillfastighet som 5r upptagen i debiteringsldngden dr betalningsskyldig, och betalning ska ske
inom betalningsperioden till bg 5217-7045, dven utan att ha fitt inbetalningskort. Vid dgarbyte

underkalenderiret blir kdparen och sdljaren solidariskt betalningsskyldiga fcir eventuell obetald
avgift. Detta b6r regleras vid kriptillfdllet. (44 5 lag en om fcirvaltning av samffrlligheter)
Vdgfcireningen sdnder ut inbetalningskort senast 7 september 2o2o.lnbetalningskort postas
dgare per fastighet, enligt adress i Lantmdteriets fastighetsregister.

tillen

, t'/
ti '

1)

Arsstdmman besliit att inbetalningsperiod frir avgift fi)r 2A2Adr
den 12 oktober 2020.

frin

den 7 september till och med

Arsstdmman besliit att omedelbart justera besluten i denna protokollspunkt (punkt 16).
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Val av styrelseledamtiter, revisorer och valberedning

Arsstfrmman valde:

r

till ledamciter i styrelsen
t.o.m. irsmcite:
202L

omval

Ante Stenrot

2022

omval

Fredrik Hjertberg

2022

nyval

202L

omval

202t

omval

2021

omval

Marcus Renlund

o

till revisor

Marie Zachrisson

o

tillrevisorssuppleant

Cecilia Hjelle

r

till ordforande i styrelsen
Monica Lagerqvist Nilsson

Vid Srsstdmman 2019 valdes Monica Lagerqvist Nilsson, Peter Thomsson, Kjell Johansson, Hans

till ledamciter i styrelsen t.o.m. 2021. Dessa ledamciter kvarstir
ytterligare ett 6r i styrelsen. Fredrik Boye valdes ocksi 20L9 pi tvi 5r; Fredrik har emellertid under
iret flyttat utomlands och deltar inte ldngre i styrelsearbetet. Jerry Alm valdes vid samma Srsmote
till revisor och Kjell Legernes till revisorssuppleant; de kvarst8r ytterligare ett 6r pi sina uppdrag, dvsKempka och Ingebjcirn Gille

till irsmcitet2O2T.
Arsstdmman beslcit att vdlja Tommy Hallberg, Robin Crohns och Nils Magnius till valberedning infcir
2021"

18

trs stdmma. Tommy valdes till sammankallande.
Ovriga fr6gor

lnformation lfrmnades om att kommunen infrirt skdrpta parkeringsreglervid badplatserna.
Parkeringsfcirbud har infcirts pi bl.a. Margretelundsvdgen vid Fiskartorpsbadet. F<jrbudet att parkera
gdller ldngs Sdtterfjdrden pi Margretelundsvdgens vdstligaste del fram till Kogervigen. Skdrpt
pa

rkeri ngsriverva kn i ng har infcirts.

19

Kallelse till2027 6rs stdmma

Stdmman beslot fciljande. Kallelse
har postadress i omridet. Ovriga

till 2021 6rs stiimma

fir

ska ske skriftligt. Kallelse delas ut

till dem som

kallelse per post. Till dem som anmdlt e-postadress, skickas

kallelsen via e-post.
Frfrn och med 2020 skickas bara kallelse ut. Handlingarna

till Srsmotet tillhandahillas pi fcireningens

;/

hernsida www.mvf.se.

L,s
K
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Protokollsjustering och information om protokoilet

Justering av protokoll sker s5 snabbt som mcijligt, senast inom
ans16s pd frireningens hemsida www.mvf.se.
Den som <inskar ett eget protokoll kan hdmta det
civerenskom melse med styrelsens sekretera re.

2l

frin

tvi

veckor fr6n stdmman. protokollet

hemsidan eller hdmta ett exemplar efter

Talan mot beslut vid st5mman

Mcitesordfciranden informerade om hur talan mot beslut vid stdmman gcirs,
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 milj6domstolen inom fyra veckor fr6n den dag
d5 beslutet antogs,
dvs. pi stdmman.

22

Avtackning

Monica riktade ett stort tack till styrelseledamcjterna for deras engagemang och
insatser under det
gdngna frret. Fredrik Boye som avgitt ur styrelsen cjnskade hon
lycka till i Osterland. Hon tackade
ocksi fcjr det fcirtroende som visats henne att fi leda verksamheten ett iir till och hdlsade
den nye
styrelsemedlemmen Fredrik vi'lkommen.

2t

Stdmman avslutas

M6tesordforanden framforde 6rsstdmmans tack fcjr styrelsens insatser under 2019
och cjnskade
lycka till under fortsdttningen av 2020. Han fcirklarade di'refter 2020 irs
6rssti'mma avslutad.
Vid protokollet

Justeras

.-"'/
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t?-

Tommy Joh6nsson
M6tesordfdrande

1.*l'('W*
Karin Nilsson

J

uste ra re

rl
Lr',r'*"1"'e1
cunnar Lattnerg
J

uste ra re

Bilagor till originalprotokollet:

o

Rristldngd/ndrvarofcirteckning/debiteringsldngd fcir omridena Berga, Margretelund,
Scira och
Tuna, samt 5 fullmakter (se punkterna 6 och 16).
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