GT~FF
M

u

Protokoll

0

ordinarie årsstämma med
uullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening
Tid: 2021-08-31 kl 18.00-21:30
Plats: Hägerstensåsens medborgarhus
(Riksdalervägen 2)

1.

Dagordning
Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Filippa Arvas Olsson väljs till ordförande för stämman
Jan Westerberg väljs till sekreterare för stämman

2.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Kallelse till årsstämman har utskickats 14 dagar före mötet
Årsstämman finner att kallelse skett i behörig ordning

3.

Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning fastsälls

4.

Fastställande av röstlängd

*

Röstlängden som upptar 113 medlemmar godkänns och läggs till
handlingarna
5.

Val av två justeringsmän
Till justeringsmän utses Jan Setreus och Camilla Carlesson

6.

Styrelsens berättelse (bilaga 1)
Filippa föredrar verksamhetsberättelsen för år 2020.
En fråga om kommande skogsavverkningar besvaras av Filippa
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Revisorernas berättelse (bilaga 2)
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- föreningens resultat disponeras enligt styrelsens förslag
8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition

av årets resultat (bilaga 3)

Elias Ahlenius föredrar förslaget till resultat- och balansräkning
samt disposition av årets resultat
Stämman godkänner förslagen
9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet

10.

Fastställande av ersättningar till styrelse, revisorer och
tillsynsmän
Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar, vilket beslutats av
stämman

11.

Fastställande av budget för och årsavgifter till föreningen
(bilaga 4)
Av Elias föredragen budget godkänns av stämman.
Avgående styrelse föreslår oförändrad årsavgift vilket godkänns
av stämman

12.

Fastställande av ordningsföreskrifter
Avgående styrelse föreslår inga förändringar av föreskrifterna
vilket godkänns av stämman

13.

Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande (4,6 eller 8)
Stämman fastställer antalet ledamöter till fyra utöver ordförande

14.

Val av ordförande i föreningen
Till ordförande för föreningen väljs Filippa Arvas Olsson

15.

Val av ytterligare två, tre eller fyra ledamöter
Till ordinarie ledamöter utses på två år Christian Berggren
(omval) och Mikael Carlesson (nyval). Elias Ah len i us och Jan
Westerberg kvarstår som ordinarie ledamöter ytterligare ett år
efter inval på två år vid årsstämman 2020

16.

Val av två revisorer
Till revisorer välj Lars Törnblom och Rikard Arnell

17.

Val av valberedning
Till valberedning väljs Martin Völker och Christoffer Dunströrn

18.

I förväg anmälda frågor
a) Gemensam diskussion med GSF om för- och
nackdelar om bommar införs vid infarterna till området

utifrån det särskilda underlag som en arbetsgrupp inrättad
av årsstämman 2020 tagit fram (bilaga 5)

Efter gemensamma diskussioner där för och nackdelar
med införande av bommar diskuteras sker sluten
omröstning.
b) Sluten omröstning om GTFF:s och GSF:s styrelser ska få
i uppdrag att införa bommar i linje med arbetsgruppens
förslag eller om bommar inte ska införas.
Omröstning sker och ger följande resultat:
73 Nej
37 Ja
3 Blanka
Årsstämman har därmed beslutat att inte införa bommar
vid infarterna till Guldboda
c) Fastställande av stadgeändringarför att ändra
räkenskapsår och ändra tidpunkt för stämman i enlighet
med beslutet från årsstämman 2020(bilaga 6)
Förslaget till stadgeändring har utskickats i samband med
kallelsen till dagens möte.
Årsstämman bekräftar beslutet från 2020 om
stadgeändringar och att skjuta fram årsstämman till
sommaren och införa brutet räkenskapsår.
d) Inkommen motion boulebana(bilaga 7)
Årsstämman beslutar att stödja förslaget om boulebana

e) Inkommen motion padelbana(bilaga 8)

Padel-gruppen har föreslagit att en padelbana ska
anläggas på föreningens mark enligt bifogad utredning
2021-02-14.
Efter föredragning av förslaget och diskussioner och efter
sluten omröstning visar det sig att stämman inte kan fatta
beslut i frågan. Med röstsiffrorna :
52 Nej
52 Ja 4 Blanka beslutar stämman att
hänskjuta frågan till styrelsen för fortsatt beredning.
19.

Övriga frågor
Inga övriga frågor väcks

20.

Mötets avslutas

Camilla Carlesson

