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Protokoll från föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening (SSF)  
Lördagen den 25 september 2021 kl 12.00 
Föreningshuset vid fotbollsplanen 

Dagordning 

1. Mötets öppnande
Ordförande Bertil Röjhammar förklarade mötet öppnat.

2. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Stämman förklarade mötet behörigt utlyst.

3. Val av ordförande för mötet
Lars Gröndahl valdes till ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för mötet
Gunnel Hernegran valdes till sekreterare för stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Sune Gustavsson och Marie Roshage Bylund valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

7. Fastställande av röstlängd
Stämman godkände röstlängden, 29 stycken fastigheter och antal röster var
närvarande.

8. Styrelsens förslag till budget och förvaltningsplan för 2022 (SSF: bilaga 1)
Styrelsen informerade om att, efter beslut på den ordinarie föreningsstämman
2021-05-22 om extern revisor, avtal har tecknats med Auktoriserad revisor Felicia
Krusell, RSM Stockholm AB. Budget och förvaltningsplan godkändes av stämman.

9. Styrelsens förslag till årsavgift för 2022 (SSF: bilaga 1)
Avgiften för Samfällighetsföreningen beslutades till 3.300 kr/år, fördelat på 2.900 kr
avseende Svensboda GA2 Vägarna och 400 kr för Svensboda 1:3 Grönområdet.

10. Fastställande av debiteringslängd för 2022
Debiteringslängden godkändes.
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11. Val av styrelse
Efter rekommendation från valberedningen hänskjuts fyllnadsvalet till den ordinarie
stämman våren 2022.
Valberedningen önskade mer tid att hitta förslag till ledamot som kassör i föreningen
och efterfrågade ett ökat intresse från samfällighetens medlemmar att delta i
föreningens styrelsearbete, både inför vårens val och för framtida engagemang.
Kontaktuppgifter till valberedningen, www.svensboda@se och på anslagstavlan.

12. Inkomna motioner/skrivelser
Inga motioner eller skrivelser har inkommit.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

14. Justering och anslag av protokollet
Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan www.svensboda.se samt anslås på
föreningens anslagstavla vid fotbollsplan.

15. Avslutning
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Stämmans ordförande 

Gunnel Hernegran Lars Gröndahl 

Justerare Justerare 

Marie Roshage Bylund Sune Gustavsson 

Webbplatsen kommer att publicera undertecknade protokoll så fort dessa scannats in.
Undertecknat protokoll finns tillgängligt på föreningens anslagstavla vid Svensboda Fotbollsplan 
sedan 3 oktober.
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