
HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET

Protokoll fört vid Harakärrs samfällighets digitala årsstämma

Datum: 27 april 2021 kl. 19.00

Närvarande vid stämman: Se bilaga 1

Lämnade fullmakter: Se bilaga 1

§        Ärende                                                        Beslut

1        Stämman öppnas                                        Samfällighetens ordförande Ola Montán hälsade 
                                                                              deltagarna välkomna och öppnade stämman.

2        Stämmans behöriga utlysande                     Kallelse till stämman har delats ut till samtliga
                                                                               fastighetsägare i god tid.

3        Val av ordförande till dagens stämma          Ola Montán valdes till ordförande för stämman.

4        Val av sekreterare för dagens stämma           Ann-Margret Mattison valdes till sekreterare för
                                                                                stämman.

5        Upprop-fullmaktsgranskning-justering          13 deltagare, se bilaga 1
          av röstlängd                                                      2 fullmakter, se bilaga 1.

6        Granskning av ev. inkomna poströster          Inga poströster har inkommit.

7        Godkännande av dagordning                         Föreliggande dagordning godkändes.

8        Val av två protokolljusterare                          Ola Brorsson och Daniel Morovic valdes att 
                                                                                  jämte ordförande justera dagens protokoll.

9        Balans-och resultaträkning för 2020              Saknas eftersom Samfälligheten inte haft några
                                                                                  intäkter eller utgifter.

10       Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020    Saknas eftersom Samfälligheten inte haft någon
           saknas                                                            aktivitet under året.   

11       Frågan om ansvarsfrihet                                Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
                                                                                  verksamhetsåret 2020. 

12       Beslut om att slutgiltigt upplösa Sam-           Stämman beslutade upplösa Harakärrs sam-
           fälligheten och avsluta alla bankkonton         fällighet, 716406-7865, och avsluta alla bank-    
           och avtal som Harakärrs samfällighet,           konton och avtal som Samfälligheten har.
           716406-7865,har
       



13        Arvode till styrelsefunktionärer,revisorer och valberedning är inte aktuell eftersom inget 
            arbete kommer att göras under 2021.

14        Debiteringslängd, utdebitering för                    Denna punkt utgick eftersom Samfälligheten
            för fastigheterna Åkarp 8:26 – 8:128.               inte längre förvaltar Åkarp GA:1.

15         Budget för 2021 saknas.

16         Val av styrelsefunktionärer. Förslag:                 Stämman beslutade enligt förslaget.              
             Ola Montán, ordförande
              Lukas Dora, kassör
              Ann-Margret Mattisson, sekreterare
              Joakim Nilsson, suppleant
              Alf Knutsson, suppleant

17          Firmatecknare för Samfälligheten                     Firmatecknare för Samfälligen utses vid
                                                                                         nästa styrelsemöte.

18         Stämmans avslutning                                          Mötesordförande Ola Montán tackade 
                                                                                          Villaföreningen för gott samarbete,
                                                                                          tackade deltagarna för visat intresse och
                                                                                          förklarade mötet avslutat.

Stämmans sekreterare

Ann-Margret Mattisson

Justereras

Ola Montán                                     Ola Brorsson                                       Daniel Morovic


