
Föreningen kallar till Årsstämma för verksamhetsåret 2020 

  

Tid: Torsdagen den 22 april 2021 kl. 18:30 

Plats: Föreningslokalen Stallbacken 1, utomhus 

 
 

Upprättande av röstlängd  
Presentation av nya medlemmar  
  

1. Val av ordförande för stämman.  
  

2. Val av sekreterare för stämman.  
 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 

5. Presentation gällande elbilsladdning och alternativ för oss som förening 
Styrelsen har bjudit in Jimmy Wilhelmsson som driver Elektriker’n i Västerås sedan 30 
år tillbaka och jobbar uteslutande med laddstolpar och har vunnit miljöpriser i sin 
kommun för detta. Han kommer gå igenom: 

- Vilka lagar som trätt och kommer träda i kraft inom kort som berör 
samfälligheten gällande laddinfrastruktur 

- Våra alternativ till att kunna uppfylla kraven 
- Möjlighet för oss att ställa frågor som ev. uppstår 

  
(Vi kör presentationen först för att han sedan kan avvika när vi fortsätter med resterande del 
av årsstämman). 

 
6. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Samtliga dokument har mejlats ut samt finns att hämta på hemsida: www.gillmarksbyn.se 
      Se bilagorna:  

Bilaga 1. Årsredovisning 
 Bilaga 2. Förslag till budget 2022 
 Bilaga 3. Motioner & framställan från styrelsen 

   
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
8. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar 

Bilaga 3. Motioner & framställan från styrelsen, på hemsidan 
 

9. Ersättning till styrelsen, revisor och suppleanter 
Fortsatt ingen ersättning 
 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Bilaga 2. Förslag till budget 2022, på hemsidan 
 
 

http://www.gillmarksbyn.se/


11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter  
           Sittande 
           Ordförande: Marianne Runnås (1 år kvar) - Kuskvägen 
           Kassör: Jennie Heinonen (1 år kvar) - Kuskvägen 
 
   Avgående:  

          Ledamot: Cecilia Lindh - Hovslagarvägen 
          Ledamot: Ylva Garvare - Stallbacken 
          Suppleant: Osman Yilmaz – Stallbacken 

          Suppleant: Karin Dellert - Sulkyvägen 
 

Förslag från styrelsen 
          Ledamot: Karin Dellert – Sulkyvägen (2år) 
 

Förslag från valberedningen 
          Ledamot Thomas Eriksson – Stallbacken (2år) 
          Suppleant 1 Håkan Larsson – Stallbacken (1år)  
          Suppleant 2 Ingela Malmgren-Shaba Hovslagarvägen (1år)  

 
12. Val av revisor och suppleant  

Sittande 
        Revisor: Mikael Härlin – Kuskvägen  
        Revisorssuppleant: Eva Lundmark – Kuskvägen   

    

13. Val av valberedning 

Sittande 

Peter Segermark - Stallbacken  
Susanne Thanger - Kuskvägen 

 
14. Val av kontaktpersoner/funktioner  

  

Kontaktperson för fastighetsgrupp 
  Hovslagarvägen – Björn Eriksson  
  Kuskvägen – Johan Vikberg  
  Sulkyvägen – Vakant 
Trädgårdsgruppen 
  Sulkyvägen – Camilla Haapaniemi 
  Kuskvägen – Owe Nordin 
  Hovslagarvägen – Ulla Niva 
  Stallbacken – Vakant 
 
Lekplatsbesiktare 
  Neil Rising - Kuskvägen 

 
Hemsidan och domän 
  Lasse Lådhö- Stallbacken 

 
 



Brandskyddsansvarig 
  Dick Lundmark - Kuskvägen 
Parkering 
  Jenny Vikberg – Kuskvägen  

  
  

14. Plats där angivna handlingar finns tillgängliga  
Hemsidan Gillmarksbyn.se/dokument, samt hos vald styrelseordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röstning och fullmakt 

För röstning krävs personlig närvaro. Endast en röst per hushåll.  

Vid icke personlig närvaro kan medlem lämna fullmakt till ett ombud. Ombudet måste vara medlem i 
föreningen och ett ombud kan endast företräda 1 annan medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, det skall tydligt 
framgå vem som är ombud samt till vilket sammanträde och ärenden fullmakten avser. Fullmakten skall vara 
undertecknad (fullständig underskrift samt namnförtydligande) av både ombudet och av uppdragsgivaren samt 
daterad. Vid samägande av fastighet skall båda ägarna underteckna fullmakten. Fullmakten skall vara i 
original.  
 
För att lämna röst krävs att du fullbetalt din avgift till föreningen. Enl. §18 i stadgarna samt §48 SFL.  
 
Obs! Av 48 § SFL framgår det att en medlem som inte har fullföljt sin bidragsskyldighet i rätt tid får delta i 
förhandlingarna men inte utöva rösträtt innan skyldigheten har fullgjorts.  


