
Protokoll årsmöte i Raksta Samfällighetsförening 2021 
 
Tid: Onsdag den 23 juni 2021 klockan 20:30 
Plats: Amerikaängen, Raksta 
 
 

1. Mötets öppnande 
Niclas Norling hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 

2. Val av ordförande för mötet 
Årsmötet beslöt att välja Niclas Norling till ordförande för mötet. 
  

3. Val av sekreterare för mötet 
Årsmötet beslöt att välja Mats Pihl till sekreterare. 
 

4. Val av 2 justeringsmän och en rösträknare 
Årsmötet beslöt att välja Christina Ehrner-Vilhelmsson och Mia Andersson till 
justeringsmän. 
Årsmötet beslöt att välja Christina Ehrner-Vilhelmsson till rösträknare. 
 

5. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Röstlängden fastställdes till 13 fastighetsägare. 
 

6. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst 
Årsmötet beslöt att årsmötet var behörigt utlyst.  
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning 
Niclas Norling gick igenom verksamhetsberättelsen samt resultat och 
balansräkning. 
 

8. Revisorernas berättelse 
Revisorn Mia Andersson har granskat räkenskaperna och har godkänt bokföringen 
samt rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat (budget) samt debiteringslängd 
(årskostnad).  
Ordföranden Niclas Norling redogjorde för den föreslagna budgeten. Årsmötet 
beslöt att anta styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. 
Årsmötet beslöt att anta styrelsens förslag om debiteringslängd (3250 kr/år för 
permanentboende och 2275 kr/år för sommarboende). 
  

11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna. 
Årsmötet beslöt att anta styrelsens förslag om oförändrade arvoden. 
 

12. Val av styrelse och styrelseordförande 
I tur att avgå: 
Niclas Norling, ledamot (ordförande) 
Lars Liljegard, ledamot (vägchef) 



Sara Alves, suppleant. 
Björn Dahlström, suppleant. 
Erik Mellqvist, suppleant. 
 
Kvarstår: 
Oscar Eriksson, ledamot (vice vägchef). 
Emelie Mårtensson, ledamot (kassör) 
Mats Pihl, ledamot (sekreterare). 
 
Årsmötet beslöt att välja: 
Niclas Norling, ledamot (ordförande) 2021-2023 
Lars Liljegard, ledamot (vägchef) 2021-2023 
Björn Dahlström, suppleant 2021-2022 
Erik Mellqvist, suppleant 2021-2022 
Vakant, suppleant 2021-2022 
 

13. Val av revisorer 
Årsmötet beslöt att välja: 
Susanne Stålarm, ordinarie revisor 2021-2023  
Peter Berggren, revisorssuppleant 2021-2022 
 
Kvarstår: 
Mia Andersson, ordinarie revisor 2020-2022 
 

14. Val av valberedning 
Årsmötet beslöt att välja: 
Filippa Björling 2021-2022 
 

15. Val av områdesbyfogde 
Årsmötet beslöt att välja: 
Jan Östman 2021-2022 
 

16. Övriga frågor 
 Eva Pettersson frågade om styrelsen gör något åt utestående kundfordringar. 

Kassör Emelie Mårtensson svarade att en del kundfordringar beror på ett 
glapp i påminnelser sedan tidigare års debiteringar. Påminnelser skickas nu, 
men att inkassering via kronofogdemyndigheten undviks. 
 

 Christina Ehrner-Vilhelmsson efterfrågade information angående 
medlemmars skyldigheter och åtaganden. 
Sekreterare Mats Pihl svarade att information finns att läsa på hemsidan, 
raksta.com. Vägchef Lars Liljegard berättade vidare om de viktigaste 
punkterna. 
 

 Håkan Couiethé frågade om det var möjligt att ställa ut blomlådor som 
farthinder på vägen. 
Ordförande Niclas Norling svarade att föreningen gärna ser egna initiativ 
från medlemmarna och att föreningen kan bistå med ekonomiskt bidrag. 
Vägchef Lars Liljegard svarade också att föreningen har ett antal blomlådor 
som kan användas och att föreningen kan bistå med kostnad för jord. 
 

  



17. Mötets avslutande 
Ordförande Niclas Norling tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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