
Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll från årsstämma 2020-06-16 

Protokoll fört vid årsstämma för  
Bärnstenens Samfällighetsförening 
 
Mötet hölls tisdag 16 juni 2020 kl. 18.00, i stora lekparken på området. 
 
§1. Öppnande av stämman 
Gunnar Rydin öppnade mötet. 
 
§2. Godkännande av dagordning  
Stämman beslutade att godkänna dagordningen, med ändringen att 
punkten “§19. Städkväll” ströks. 
 
§3. Val av ordförande för stämman 
Stämman beslöt att välja Gunnar Rydin till ordförande för stämman, med 
undantag för §11, där Cecilia Rahm valdes att vara ordförande. 
 
§4. Val av sekreterare för stämman 
Stämman beslöt att välja Anders Sjöström till sekreterare. 
 
§5. Val av justerare tillika rösträknare 
Stämman beslöt att välja Margareta Jonsson och Cecilia Rahm till 
justerare tillika rösträknare. 
 
§6. Stämmans behöriga utlysande 
Stämman fann att den varit behörigt utlyst. 
 
§7. Fastställande av röstlängd 
Stämman beslutade fastställa den föreslagna röstlängden. Se bilaga 1. 
 
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019-2020 
Verksamhetsberättelsen redovisades översiktligt av Gunnar Rydin, och 
lades med stämmans godkännande till handlingarna. Se bilaga 2. 
 
§9. Ekonomisk redovisning för år 2019  
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Tore Stigbrand kommenterade utvalda poster ur den ekonomiska 
redovisningen och redogjorde för det övergripande ekonomiska 
resultatet. Något som särskilt påpekades var att snöskottning det 
gångna året även innefattar kostnader för förflyttning av snö samt 
grävarbeten i samband med byte av en brunn. Se bilaga 3. 
 
Jan Vestlig ställde en fråga kring möjligheterna att placera föreningens 
pengar till en högre avkastning än nuvarande 0%. Styrelsen tar med sig 
frågan. 
 
§10. Revisorernas berättelse 
Anna Bäckman läste upp revisorernas berättelse i sin helhet. Se bilaga 
4. 
 
§11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§12. Underhålls- och förnyelseplanen 
Anders Sjöström berättade om syftet och upplägget med underhålls- och 
förnyelseplanen, samt redogjorde för de tillägg som gjorts under året.  
Se bilaga 5. 
 
§13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt 
debiteringslängd för år 2020 
Tore Stigbrand förklarade budgetprocessen, och redogjorde översiktligt 
för den föreslagna budgeten. Stämman beslöt att anta budgeten och 
fastställa den av styrelsen föreslagna debiteringslängden. Se bilaga 6 
och 7. 
 
§14. Val av ordförande för 2 år 
Stämman beslutade att välja Gunnar Rydin till ordförande för två år. 
 
§15. Val av 2 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter för 2 år 
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Stämman beslöt att välja Anders Sjöström och Margareta Backgård till 
ordinarie ledamöter för två år, samt Lena Granberg och Staffan Sjöberg 
till suppleanter på ett år. 
 
§16. Val av revisorer och suppleanter för 1 år  
Stämman beslöt att välja Margareta Jonsson och Anna Bäckman som 
ordinarie revisorer, samt Anita Olsson Brändström som 
revisorssuppleant. 
 
§17. Val av festkommitté samt sammankallande för 1 år 
Stämman beslöt att välja Mikael Steen till sammankallande och Andreas 
Gabriel som ordinarie ledamot i festkommittén. 
 
§18. Val av valberedning samt sammankallande för 1 år 
Stämman beslöt att välja Johanna Hellqvist till sammankallande, samt 
Per Erik Olsson till ordinarie ledamot i valberedningen. 
 
(§19. Ärendet har utgått. Se §2.) 
 
§20. Övriga frågor 

a) Information om projektet med Umeå Energi 
Gunnar Rydin berättade översiktligt om projektet med Umeå 
Energi, och att på grund av förseningar så kommer det att slutföras 
först nästa vår, samt att mer information kommer att skickas ut 
under resans gång. 
 

b) Information kring våra ansvarsuppgifter 
Gunnar Rydin påpekade att nu när den långa urnan på 
mitten-parkeringen inte kräver lika mycket skötsel, så får de som 
har den som skötselområde gärna hjälpa till med ogräsrensning 
kring stora lekparken. 
 

c) Bildandet av en planteringsgrupp 
Gunnar Rydin berättade att en grupp håller på att sättas ihop som 
ska ta ett övergripande ansvar för våra planteringar och att leda de 
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insatser som behöver göras. Margareta Backgård blir 
sammankallande i gruppen. Under stämman anslöt sig Eva 
Jonsson, Cecilia Rahm och Sandra Pettersson till gruppen, och 
det kommer att finnas möjlighet för fler att anmäla sitt intresse. 
 

d) Bildandet av en släpvagnsgrupp 
Gunnar Rydin efterlyste personer som kan ta ett övergripande 
ansvar för samfällighetens släpvagn. Olle Jonsson och Johan 
Lundgren tog på sig att bilda en släpvagnsgrupp. 
 

e) Reparationer i området 
Gunnar Rydin redogjorde för ett behov av mindre reparationer och 
underhåll i området, och fick medhåll från stämman på att göra ett 
försök att lösa dessa med frivilliga insatser, utan att kalla alla till en 
arbetskväll. Anders Sjöström läste upp konkreta exempel på 
uppgifter som just nu behöver göras. Styrelsen kommer nu att 
försöka att använda Facebook-gruppen för att mobilisera frivilliga. 
Den som är intresserad av att hjälpa till, men inte själv använder 
Facebook uppmanas höra av sig till Gunnar Rydin för att få 
informationen på annat sätt. 
 

f) Information om byte av sandningslådor 
Gunnar Rydin berättade att styrelsen har köpt in flertalet nya 
sandningslådor som ska ersätta utslitna lådor, men det behövs fler 
frivilliga insatser för att färdigställa bytet. 
 

g) Information om nytt trafikhinder 
Gunnar Rydin berättade att styrelsen har låtit placera ut en 
betongsugga längst i norr i området för att förhindra att bilister 
trafikerar området via cykelbanan. 
 

h) Information om inköpt magasinkärra 
Gunnar Rydin berättade att styrelsen har köpt in en pirra, som går 
att låna. Den har placerats i det gemensamma garaget. 
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i) Information om släpvagnen 
Gunnar Rydin berättade att den gamla släpvagnen nu blir ersatt av 
en ny släpvagn, och att en instruktion kommer att skickas ut. Han 
inskärpte att det är mycket viktigt att inte lasta den för tungt, samt 
att lasta den rätt. 
 

j) Information om gräsklipparen 
Gunnar Rydin berättade att samfällighetens gräsklippare i år 
endast kommer tillåtas att användas av våra anställda ungdomar. 
Detta på förekommen anledning, då den tidigare lånats och 
flertalet gånger lämnats tillbaka i ett dåligt skick. 
 

k) Fråga om kameraövervakning 
Jan Vestling framförde ett önskemål om att styrelsen ska utreda 
förutsättningarna för kameraövervakning på samfällighetens 
parkeringar. Detta med anledning av de bilbränder som 
förekommit i Umeå. Styrelsen tar med sig frågan. 
 

l) Fråga om solceller 
Jan Vestling framförde ett önskemål om att styrelsen utreder 
möjligheterna att installera solceller på samfällighetens garagetak. 
Styrelsen tar med sig frågan. 

 
§21. Plats där protokollet kommer hållas tillgängligt 
Protokollet kommer att anslås på anslagstavlan i soprummet. 
 
§22. Avslutning 
Gunnar Rydin förklarade mötet avslutat. 
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Anders Sjöström
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