
Strädelängan Ekonomisk förening 

Årsmöte 2021 
 
På grund av Coronapandemin har styrelsen beslutat att liksom förra året genomföra årsmötet genom 
att via epost skicka ut samtliga dokument till alla andelsägare. De får en vecka på sig att läsa, 
begrunda, fråga och slutligen att ta ställning till respektive fråga. Bolagsverket godkänner att 
årsmötet genomförs på detta sätt.  
 
Svart text nedan är punkt enligt Dagordningen. Röd text är beskrivning av bakgrund och information 
om vad som behandlas under respektive punkt i dagordningen. Grön text är den fråga som man ska 
svara JA eller NEJ på. 
 
1.  Val av mötesordförande och protokollförare 
Styrelsen föreslår att föreningens ordförande Bo Hallin samordnar det digitala mötet och att Lotti 
Rosenkvist skriver protokoll. 
Accepterar deltagarna att Bo Hallin samordnar mötet och väljer Lotti Rosenkvist som 
protokollförare? 
 
2.  Val av två justeringsmän 
Styrelsen föreslår Inger Ljungbertz och Marie Sjödin att justera protokollet. Inger och Marie kommer 
att ta del av de svar, frågor, kommentarer som andelsägarna kommer med. 
Kan mötet välja Inger och Marie att justera protokollet? 
 
3.  Godkännande av röstlängd 
Styrelsen föreslår att de som kommer in med svar i samband med detta digitala årsmöte noteras som 
närvarande vid mötet och att listan räknas som röstlängd. 
Kan mötet godkänna röstlängden enligt styrelsens förslag? 
 
4.  Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning 
Kallelse till ordinarie årsmöte, som ska skickas ut 2-4 veckor före årsmötet, skickades ut den 3 april. 
Årsmötet genomförs digitalt under veckan 19-25 april. 
Kan mötet besluta om att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning? 
 
5.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen för ordinarie årsmöten är fastställd i stadgarna.  
Kan mötet fastställa dagordningen? 
 
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2020 bifogas. 
Kan mötet godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna? 
 
7.  Resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkning bifogas. 
Bokslutskommentarer från kassören bifogas också. 
 
8.  Revisionsberättelse 
Revisor Ida Ljungbertz revisionsberättelse bifogas. 
 
9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen (bifogas) har inga anmärkningar på föreningens bokföring och revisorn 
rekommenderar därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 



Kan mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet? 
Kan mötet därmed besluta att lägga 2020 års räkenskaper och revisionsberättelse till handlingarna? 
 
10. Disposition av vinst/förlust 
Kassören föreslår att den uppkomna förlusten läggs till löpande räkning.  
Kan mötet besluta enligt kassörens förslag? 
 
11. Beslut om arvoden för styrelsen 
Inget arvode har hittills utgått till styrelsen.  Sedan tidigare har styrelsen fått en sammanlagd 
ersättning på 5000 kr att fritt fördela mellan styrelsens representanter. Ersättningen är till för att 
täcka mindre förbrukningskostnader, slitage på privat utrustning mm.  
Styrelsen föreslår oförändrat arvode och ersättning. 
Kan mötet besluta enligt styrelsens förslag? 
 
12. Beslut om årlig andelsavgift för kommande verksamhetsår. 
Nuvarande andelsavgift är 200 per andel. Har samma hushåll (på samma adress) flera andelar är 
avgiften 100 fr o m andra andelen. Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift. 
Kan mötet besluta enligt styrelsens förslag? 
 
13. Val av ordförande 
Valberedningens samtliga förslag bifogas. 
Valberedningen föreslår att välja Bo Hallin (omval) till föreningens ordförande på ett (1) år.  
Kan mötet välja Bo Hallin till föreningens ordförande? 
 
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av ledamöter och 
suppleanter 
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter blir fyra (4) med två (2) suppleanter. 
Kan mötet välja antalet ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag? 
 
Marjanna de Jong och Christer Fahlström sitter kvar under ett (1) år enligt förra årsmötets beslut. 
Valberedningen föreslår omval av Lotti Rosenkvist och nyval av Stig-Olof Larsson för en period på två 
(2) år.  
Kan mötet välja Lotti och Stig-Olof till styrelseledamöter för två (2) år? 
 
Valberedningen föreslår val av Erik Ljungbertz (omval) och Aleksandar Karlsson (nyval) till 
styrelsesuppleanter för ett (1) år. 
Kan mötet välja Erik och Aleksandar till styrelsesuppleanter för ett år? 
 
15. Val av revisor och revisorssuppleant 
 
Nuvarande revisor Ida Ljungbertz och revisorssuppleant Bertil Paulsson ställer inte upp för omval. 
Valberedningen föreslår nyval av Gudmundur Kristjanson som föreningens ordinarie revisor och 
nyval av Ola Sjödin som revisorssuppleant, båda på ett (1) år. 
Kan mötet välja Gudmundur och Ola till revisor och revisorssuppleant för ett (1) år? 
 
16. Val av valberedning 
Valberedningens Marie Sjödin (sammankallande) och Sólveig Fridriksdóttir ställer upp för omval 
medan Solveig Borgehammar inte ställer upp för omval. Bibi Smideberg föreslås som ersättare. 
Kan mötet välja dessa till valberedning? 
 
 



17. Behandling av styrelsens förslag samt motioner inkomna till styrelsen minst en vecka före 
ordinarie årsmöte 
En motion har inkommit om att föreningen ska köpa tillbaka andelar från andelsägare som flyttat 
från Dalby, som inte är aktiva i föreningen eller som fått ändrade förhållanden. Som ett alternativ 
föreslår motionären aktivt respektive passivt medlemskap. Både aktiva och passiva medlemmar 
skulle äga sin andel, men de passiva skulle slippa att betala andelsavgift.  
 
Styrelsens principiella ståndpunkt är att föreningen inte kan erbjuda sig att köpa tillbaka andelar och 
då samtidigt förlora den årliga andelsavgiften för andelen. Andelsavgifterna är viktiga för föreningens 
ekonomi. Nuvarande alternativ för andelsägare som vill avyttra sin andel är att man antingen ställer 
upp sig på listan över villiga säljare (som tyvärr är ganska lång) och att föreningen förmedlar kontakt 
mellan köpare och säljare eller att andelsägaren skänker sin andel till föreningen och därmed slipper 
betala andelsavgift. Ett tredje alternativ är att man själv hittar en köpare. 
 
Styrelsens ståndpunkt är också att inte stödja förslaget om olika andelsavgift för aktiva och passiva 
andelsägare. Ett sådant förfarande skulle dels innebära en svår gränsdragning mellan aktiv och 
passiv, dels innebära extra arbete för kassören.  
 
Kan mötet välja att stödja styrelsens ståndpunkter? 
 
Frågan om stödmedlemskap, utan krav på att äga en andel, har tidigare tagits upp. Styrelsens förslag 
är att införa möjlighet till stödmedlemskap. Styrelsen föreslår att årsavgiften för stödmedlemmar 
sätts till 200 kronor. Stödmedlemmen får då kallelse till föreningens interna aktiviteter och får 
möjlighet att boka längan för egna evenemang utan att andelsägare ställer upp som garant. 
Stödmedlem betalar fullt pris vid hyra av längan. Stödmedlem får inte rösträtt vid årsmöte och andra 
omröstningar. 
 
Andelsägare ska inte kunna övergå från andelsägare till stödmedlem utan att först avyttra sin andel 
enligt beslutad procedur.  
 
Kan mötet välja att stödja styrelsens förslag om stödmedlemskap? 
 
18. Övriga frågor 
Föreningens ordförande tackar avgående ledamöter, suppleant och revisorer för deras arbete i 
föreningen. 


