Protokoll fört vid
Persgärde samfällighets årsstämma
2022-03-20
§1

Stämman öppnas
Susanne Öst hälsar alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen
Föredragningslistan godkändes.

§3

Stämman behörigt utlyst
Mötet fann stämman behörigt utlyst.

§4

Val av ordförande för stämman
Som ordförande för stämman valdes Johannes Grahn.

§5

Val av sekreterare för stämman
Som sekreterare för stämman valdes Leif Augustsson.

§6

Upprättande av röstlängd
Röstlängden utgjordes av 27 röstberättigade varav en fullmakt.

§7

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Pernilla Pernhede, PG 32 och Claes Eneman, PG 26.

§8

Styrelsens årsberättelse
Styrelsens årsberättelse lästes upp och därefter godkändes årsberättelsen.

§9

Resultat och balansrapport
Resultat och balansrapporten godkändes.
Snöröjningskostnad togs upp. Ny entreprenör under slutet på året 2021.

§ 10

Årets resultat.
Stämman beslutar på styrelsens förslag att överskottet fonderas.

§ 11

Revisorernas berättelse
Jan-Åke Johansson läste upp revisorernas berättelse som godkändes.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2021.

§ 13

Rapport Annestorpsdalens Ekonomiska Förening
Johannes Grahns rapporterade från Annestorpsdalens Ekonomiska Förening.
Gamla förskolan ägs av EKOLEK. En målerifirma hyr in sig i lokalen.
Diskussion har pågått under året om att ev. köpa tillbaka fastigheten.
Vägbygge vill utföras av nuvarande ägare enligt servitut från 60-talet.
Tennisbanan ligger anbud ute för upprustning av denna. Har någon några idéer tankar och vill vara med i arbetet
kontakta Johannes Grahn.

§ 14

Rapport från Hunnagäddan
Hunnagäddan verksamhet har gått upp i Mölndals sportfiskeförening. Bengt Engdegård har i brev till styrelsen
förklarat att det fortfarande finns möjlighet att mot ett bidrag få ut fiskekort även från Mölndals
sportfiskeförening. En önskan om ett ev. höjt bidrag till 2 000: - är framförd.
Diskussion på mötet om nyttjandet av dessa kort. Mötet beslutar att t.v. avbryta sponsringen. (se budget § 20)

§ 15

Rapport om miljöstation
Susanne Öst rapporterade om att sortering är fortsatt ibland felaktig så där bör vi skärpa oss. Plastpåsar är absolut
förbjudet i kompoståtervinningen- endast de för ändamålet framtagna bruna papperspåsarna ska användas.
Kartonger och andra skrymmande förpackningar måste komprimeras innan de slängs i de blå vagnarna.
Leif Lundin efterfråga box för ”mindre farligt avfall”. Styrelsen kontrollerar vad som ska finnas och återkopplar
till medlemmarna.
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§ 16

Rapport maskinskötare
Leif Lundin rapporterar att klipparen varit inne för reparation men detta har gått som ett garantiärende.
Staket vid badplats har tjärstrukits.
Snöplog har kopplats på klipparen och körts under vintern.

§ 17

a) Rapport webmaster
Leif Augustsson rapporterade om hemsidan och att det tacksamt tas emot förslag på innehåll för websajten.
Vissa dokument kommer att publiceras lösenordskyddade. Information om detta har skickat ut via mail.
b) Rapport laddningsstolpar.
Ludvig Källström rapporterade om det fortskridande arbetet att anskaffa laddningsstolpar på Persgärde.
Man har fastnat i ett byråkratisk Moment 22-läge. Ludvig kan gärna fortsätta detta arbete men behöver ytterligare
personer som deltar i arbetet- hör av er till Ludvig Källström.
c) Rapport Grannsamverkan
På årsmötet 2021 kom en proposition” Proposition 3 Att styrelsen utser en kontaktperson för
Grannsamverkan.
Styrelsen har tillfrågat Leif Augustsson som rapporterar att kontakt tagits med polisen och denna kontaktperson
vill komma till Persgärde och informera om Grannsamverkan. Ett möte kommer att bokas för detta där alla
medlemmar bör deltaga. Kallelse kommer. Polisen önskar även minst två kontaktpersoner. Leif Augustsson
erbjuder sig att ta den ena rollen men ytterligare person behövs. Kontakta Leif Augustsson om detta.

§ 18

Motioner från medlemmar och propositioner från styrelse.

*Motioner=förslag från medlemmar **Propositioner= förslag från styrelsen

MOTIONER*
Motion 1 från Kjell Johansson.
Ett förslag att sänka medlemsavgiften till 2 000: - /kvartal.
Efter diskussion om framtida utgifter och hur vi fonderar tas beslutar stämman avslå motionen.
Motion 2 från arbetsgrupp om upprustning av norra lekplatsen.
På 2021 stämma kom en proposition: ” Proposition 1 Upprustning av norra lekplatsen.
Att styrelsen åläggs att ta fram ett förslag på upprustning av norra lekplatsen som presenteras och beslutas på
årsmötet 2022.”
Ett förslag har framtagits med ritning och kostnadsförslag/offert.
Efter diskussioner bifaller stämman motionen. (se budget § 20)
Motion 3 från Bengt Engdegård.
Att styrelsen framöver ansvarar för ett välkomnade av nya medlemmar. En vidareutveckling av motion 5
från 2021.
Styrelsen tar fram rutiner hur detta ska hanteras på bästa sätt, med välkomnande, information om hur föreningen
fungerar, historik med mera.
Stämman bifaller motionen.
§ 19

Kostnadsersättning till styrelse och funktionärer
Stämman bifaller styrelsen förslag till kostnadsersättning.

§ 20

Styrelsens förslag till
a) Budget
Budgeten justeras på 7690 Hunnagäddan (se § 14) och kostnad för Norra lekplatsen ( se motion 2 under § 18)
Denna kostnad ska läggas för avskrivning på 10 år. Styrelsen håller den reviderade budgeten.
b) Debiteringslängd
•
•
•

senast 31 maj, 2 500kr
senast 31 augusti, 2 500kr
senast 30 november, 2 500kr

Eftersom första debiteringen för 2023 faller ut innan årsmötet för räkenskapsåret kommer första avgiften för
kvartal 1 2023 vara samma som debitering för 2022, d.v.s. 2500 kr, som inbetalas senast 2023-02-28.
Resterande tre kvartals avgift för 2023 beslutas på årsmötet 2023.
Stämman godkände styrelsens förslag till budget efter revidering för utgifter och inkomster samt
debiteringslängd.
Därmed ansågs debiteringslängden som framlagd.
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§ 21

Val av styrelse
Kvarvarande i styrelsen ytterligare ett år (fram till stämman 2023)
- Susanne Öst PG 12
- Rein Jalakas PG 33
- Per-Arne Storsveen PG 42
Valberedningen föreslår för nyval på två år
- Pernilla Pernhede PG 32 (föreslås på stämman)
- Claes Eneman, PG 26
Stämman valde dessa efter valberedningens förslag.

§ 22

Val av ordförande
Valberedningen föreslog till val på ett år: (fram till stämman 2023)
- Susanne Öst PG 12
Stämman valde Susanne Öst efter valberedningens förslag.

§ 23

Val av revisorer
Valberedningen föreslog till val på ett år: (fram till stämman 2023)
Jan-Åke Johansson PG 14, Johannes Grahn PG 37 som ordinarie samt Annica Beijer, PG 24 som
suppleant.
Stämman valde dessa efter valberedningens förslag.

§ 24

Val av valberedning
Valberedningen stod till förfogande till val på ett år: (fram till stämman 2023)
Christer Hellquist, PG 11, Johannes Grahn, PG 37, Tore Bengtsson, PG 40,
Leif Lundin, PG 48 samt Leif Augustsson, PG 23 som sammankallande.
Stämman valde dessa till valberedning under kommande räkenskapsår 2022.

§ 25

Val av representant till A-dalens ekonomiska förening
Valberedningen föreslog till val på ett år: (fram till stämman 2023)
Johannes Grahn, PG 37 som ordinarie.
Åke Andersson, PG 30 som suppleant.
Stämman valde dessa enligt valberedningens förslag.

§ 26

Styrelsens förslag på arbetsdagar 2022
Vår 23/4 - reservdag 7/5
Höst 24/9 - reservdag 1/10
Stämman fastslog arbetsdagarna.

§ 27

Övriga frågor

§ 28

Årsmötesprotokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att publiceras på Persgärdes hemsida. Originalet förvaras i sekreterarpärmen.
En pdf-kopia skickas till alla med mejl och papperskopia i brevlådan till styrelsemedlemmar samt de medlemmar
som saknar mailadress i matrikeln.

§ 29

Stämman avslutas
Johannes Grahn tackar för visat intresse, tackar den avgående styrelsen för gott värv och avslutar stämman.

3

Vid protokollet

Ordförande för stämman

Leif Augustsson

Johannes Grahn

-----------------------------------------Leif Augustsson

--------------------------------------

Johannes Grahn

Justerat
Pernilla Pernhede
----------------------------------------Pernilla Pernhede

Claes Eneman
-------------------------------------Claes Eneman
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