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Årsstämma 
2023-02-22


Plats: Bosnäsgården 
Tid: 18:00 
Närvarande:  Från styrelsen: Per-Magnus Jaselius, Patrik Wallström, Aija Joachim, Lennart   
 Johansson, Mikael von Porat och Marie Linusson. 
 Representanter för medlemmarna: Inga representanter via fullmakter. 
 Medlemmar för 43 hushåll närvarande. 

Omfattning: §1-§18 

§1 Stämman öppnas 
Ordförande Per-Magnus Jaselius hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
stämman öppnad 

§2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötets behörighet fastställdes och godkändes. 

§4 Val av funktionärer för stämman 
a) Ordförande för stämman Falco Güldenpfennig 
b) Sekreterare för stämman Mikael von Porat 
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare: Per-Olof Öberg, Anita Qvist 

§5 Verksamhetsberättelsen 2022 (bifogas) 
 Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§6 Resultat- och balansräkning 2022 (bifogas) 
Alla hade tagit del av resultat- och balansräkningen. Godkändes och lades till 
handlingarna. 

§7 Revisionsberättelse 2022 (bifogas) 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§9 Motioner 
1 motion har inkommit (bifogas). Motionen tas även upp under §10 

§10 Styrelsens förslag till arvoden 2023 (bifogas) 
Höjd arvode gäller enligt förslag av ordförande under tiden VA arbete utförs pga. 
extra mycket arbete, därefter tas frågan upp på nytt. 
Falco förtydligade en ordförandes ansvar och dess extraarbete samt ansvar. 
Efter VA arbete färdigställande försvinner styrelsepost t. ex. vattenansvarig. 
Vägansvarig. Vem/vad när Skanska ansvarar för vägarna. 
Fråga angående diff i budget gällande arvode ställdes, kassören förklarade med 
att avvikande summa fanns under en annan post, i förslaget finns det ex 3 
suppleanter 2 revisorer mm. Det framgår ej av förslaget men är med i budgeten. 
Därför skillnad. Vad det blir i slut ändan vet vi ej än. 
Falco rekommenderade under mötet en kontakt/sammankomst med Jonas Ward 
(Samhällsbyggnadschef på Borås Stad). 
Suppleanternas arbetsfunktion (skall vara lika insatta) 
Förslaget bifölls i sin helhet. 
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§11 Styrelsens förslag till budget 2023 (bifogas) 
Förslaget bifölls i sin helhet 

§12 Styrelsens förslag till utdebitering 2023 (bifogas) 
Kassören förklarade gällande ökade kostnader för el samt övriga prisökningar 
gör att föreningen måste debitera dessa ökningarna. 
Debiteringslängden finns hos kassören. 
Godkänd/fastställd för 2023 

§13  Val av styrelse 
Valberedningens förslag gällande kassör/ledamot: Aija Joachim (omval) 
Valberedningens förslag gällande sekreterare/ledamot: Mikael Von Porat (omval) 
Valberedningens förslag 3 st suppleanter 1 år Peter Widjitsson (omval), nya Karl 
Hjert, Ida Nordin. 
Dessa förslag godkändes av stämman. 
2st Ledamöter på 2 år Aija Joachim och Mikael Von Porat omvaldes 
3 st suppleant på 1 år Peter Widjitsson (omvald), Karl Hjert, Ida Nordin. 

§14 Val av revisor på 1 år 
 Valberedningen har ej fått in förslag på revisorer. 
På mötet anmälde sig 2 st. revisorssuppleanter valda valda av stämman: Jonas 
Andersson (omval) samt Susanne Englund. 

§15 Övriga val 
 Avgående valberedningen hade ej några förslag på ny valberedning. 
2 st anmälde sig på mötet. 
Valberedning valdes på 1 år: Nils Olsson, Susanne Brink. 

§16 Övriga frågor 
Fiskekort för sjön: hänvisning till Astrid Andersson.  
När man flyttar skall man säga till kassören. Blir mycket jobb för kassören 
annars. 
Särtaxa, om det kommer bli. max 1,7. Man kan ringa eller gå in på hemsida för 
att få en uppskattning gällande kostnad. 
Rekommendation att gå in på hemsidan för att hålla sig uppdaterad. 
Beröm för hemsidan. 
Skanska, Borås stad samt BEM kommer ha (öppet hus) vid 2 tillfällen under 
våren. Info kommer senare. Maila gärna frågor i förväg till ordförande. 

§17 Meddelande om plats och tid då stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Så fort som möjligt men senast 2023-03-13. 
Plats: Ladan samt hemsida. 

§18 Stämman avslutas 

 Mötessekreterare Ordförande 

     _______________________________ __________________________
 Mikael von Porat Per-Magnus Jaselius 
 Datum: Datum: 

 Justerare Justerare 

     _______________________________ __________________________
 Per-Olof Öberg Anita Qvist 
 Datum: Datum:


