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Information avseende årsstämman från 
Styrelsen i Samfälligheten Stommen 

Verksamhetsberättelse för 2019 inkl. resultat- och balansrapport 2019 , budget 2020, revisorernas berättelse och 
valberedningens förslag finns att tillgå på samfällighetens hemsida www.stommen.se fr.o.m. 2020-04-09.  
Vill du ha materialet i pappersformat kan du ringa Gustav Sander på 031-91 86 97 så lämnar han det i din 
brevlåda. Lämna meddelande med namn och adress om han inte svarar. 
 
 

Ordinarie Årsstämma Samfälligheten Stommen Landvetter 
Tid: 2020-04-23, klockan 19:00 och genomförs efter beslut i styrelsen den 6:e april med ombudsförfarande för att 
minska smittspridning. Stämman kommer att genomföras för att beslut skall kunna fattas så att inte den löpande 
förvaltningen av området påverkas. Styrelsen beslutade med stöd av den framarbetade lag som godkändes 2020-
04-03 för att stämmor skall kunna genomföras med fullmakt och ombudsförfarande. Den tillfälliga lagen träder i 
kraft den 15:e april och gäller hela 2020 ut. 
 
Värmefrågan  
Styrelsen har också bestämt att hänskjuta värmefråga till ett senare tillfälle. Vi anser det viktigt att så många som 
möjligt bör vara närvarande vid ett sådant beslut. 
 

DAGORDNING 
§ 01 Stämmans öppnande. 
§ 02 Stämmans behörighet. 
§ 03 Fastställande av dagordning. 
§ 04 Val av justeringsmän. 
§ 05 Val av ordförande för stämman. 
§ 06 Styrelsens årsredovisning. 
§ 07 Revisorernas berättelse. 
§ 08 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 
§ 09 Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna samt förslag till 

budget för verksamhetsåret 2020 
§ 10 Framläggande och fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2020 
§ 11 Beslut om arvode och/eller arvodesnormer för styrelsen. 
§ 12 Val av styrelse och revisorer samt valberedning för nästkommande period. Samtliga val gäller om ej 

annat anges för en period av 2 år.  
  

a) Ordinarie ledamot  ( i tur att avgå : Anders Nordstedt Boix) 
b) Ordinarie ledamot  ( i tur att avgå : Alicia Kusnierz) (Avviker från kallelsen som gick ut i pappersform.) 
c) Ordinarie ledamot   ( i tur att avgå : Krister Lundgren) 
d) Suppleant (1 år)   ( i tur att avgå : Stefan Nolstad) 
e) Suppleant (1 år)   ( i tur att avgå : Fredrik Nilsson) 
f) Suppleant (1 år)   ( i tur att avgå : Mikael Selar) 
g) Suppleant (1 år)    ( i tur att avgå : Angelica Johnsson) 
h) Suppleant (1 år)   ( i tur att avgå : Fredrik Ahlstrand) 
i) Revisor    ( i tur att avgå : Ted Ludvig) 
j) Revisorssuppleant (1 år)  ( i tur att avgå : Jonas Bolin) 
k) Valberedning (1 år)   ( i tur att avgå : Marie Eriksson, Tobias Elfström, Jonas Bolin)  

  
§ 13 Behandling av inkomna motioner. 
 Inga motioner är inlämnade av behöriga andelsägare till 2020 års samfällighetsstämma. 
 
§ 14 Stämmans avslutning. 


