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HORRMUNDBERGETS                   

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

 
PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I HORRMUNDBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
PLATS : Festplatsen Danskvägen  
Datum: Söndag 12 september 
 
# 1  Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Lars Siverskog hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
# 2 Mötets behöriga utlysande 
Kallelsen har skickats med post och meddelats på hemsida och facebook. Stämman godkände att mötet utlyst 
korrekt i god tid. 
 
# 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
.  
 
# 4 Val av ordförande för stämman 
Janis Zalitis valdes till ordförande för stämman. 
 
# 5 Val av sekreterare för stämman 
Jeanette Nordén valdes till sekreterare för stämman. 
 
# 6 Val av två justeringsmän för stämman 
Lena Pettersson och Britt Kohlin valdes till justeringsmän tillika rösträknare 
 
# 7 Verksamhetsberättelse 2020 
Ordförande öppnade upp för frågor gällande verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020. Föreningens 
ordförande lyfte frågan om föreningen ska ha fonderade pengar för att klara lite extra kostnader. Stämman fattade 
beslut om att fonderade medel ska finnas i föreningen. Förslagsvis omkring 200 000 kr. Stämman godkände 
verksamhetsberättelsen och årsredovisning 
 
# 8 Revisionsberättelse 
Mötes ordförande läste revisionsberättelsen 
 
# 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
 
# 10 Motioner 
Inga inkomna motioner 
 
# 11 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorer 
Valberedningen lämnade förslaget att ha oförändrade ersättningar. Styrelsens arvode på 55 000 kr att fördela 
inom styrelsen. Revisorn debiterar enligt räkning. Stämman godkände förslaget.  
 
# 12  Beslut och godkännande om bifogade utgifts- och inkomststat, debiteringslängd. 
Styrelsen informerade om att förslag till budget och debiteringslängd för 2020 funnits på hemsidan sedan i våras 
och kassör Lars Åhman informerade att nästan samtliga fastigheter redan betalat den frivilliga årsavgiften.  
Debiteringslängd godkändes.  
 
#13 Verksamhetsplan 2021 
Verksamhetsplanen kompletteras med att föreningen planerar att göra en mer omfattande röjning av vår mark. 
Röjningen är planerad att ske nu under hösten. Gallring av träd och slyröjning är beställt.  
 
VAMAS kan tänka sig att köpa loss den mark där vattentanken står ca 1000-1200 kvm. Stämman fattade beslut 
om att styrelsen fortsätter arbeta för en försäljning av marken.  
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Verksamhetsplanens planerade föreningsdag genomfördes 11 september 2021. Styrelsen och stämman var 
överens om att traditionen ska leva vidare.  
 
# 14 Beslut om checkkredit 
Stämman beslutade att behålla befintlig checkkredit på 100000:- 
 
# 15 Val av styrelseledamot och suppleant 
Valberedningen har följande förslag. 
Omval till ledamot 2 år på Jeanette Nordén  
Suppleant Maria Ström omval 1år 
Håkan Sandberg och Lars Åhman har 1 år kvar från tidigare val. 
Beslutades enligt valberedningens förslag  
 
# 16 Val av ordförande  
Beslut om omval av Lars Siverskog 2 år till ordförande  
 
# 17 Val av revisorer  
Styrelsens förslag är att fortsätta anlita Dalälva, Annelie Bälter som revisor för 2021.  
Beslut: Stämman godkände förslaget. 
 
# 18 Val av valberedning 
Stämman valde Håkan Ström (sammankallande) och Anders Johansson.  
 
# 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Årsstämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på Horrmundbergets hemsida på nätet och förvaras hos 
styrelsen. Protokollet läggs ut så snart det är justerat även om signeringen inte är klar 
 
# 20 Stämmans avslutande 
Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Ordförande                                          Sekreterare                                             
 
 
Janis Zalitis                               Jeanette Nordén 
 
      
Justerare    Justerare 
 
 
 
Lena Pettersson                                                      Britt Kohlin   


