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Plats: Ängen 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötets ordförande 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
5. Kan dagordningen godkännas 
6. Har kallelsen gått ut i behörig tid 
7. Årsberättelsen 
8. Revisionsberättelsen 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Förslag till inkomst och utgiftsstat 

  
11. Ersättning till styrelse och revisorer 
12. Val av ledamot fyllnadsval 1 år 
13. Val av 2 ledamöter 2 år  
14. Val av suppleant 2st 
15. Val av ordförande 1 år  
16. Val av revisor 2 år 

Fiskevårdsfrågor 1 år 
( mandat att rösta om fiskefrågor) 
Valberedning 1 år 

17. Motioner /Proposition  
18. Grönområdesfrågor  

   Underhållsplan 
19. Hemsida och webmail 
20.  Inköp av fort nox redovisningsprogram 

 



21. Årliga arrangemang 
midsommargrupper 

22. Övriga frågor 
23. Tid och plats då protokollet är tillgängligt 
24. Mötet avslutas 

 
 

 



 

Årsberättelsen 2018 

Arbete 

• Styrelsen har ordnat och genomfört 4 st. städdagar där vi börjat på södra badet där 
det inte är helt klart. Sedan kommer vi fortsätta att ta område för område. 

• Vi arbetade under hösten med att få fram en balanserad budget i samarbete med 
Tina Moström. 
Vår nya kassör har satt sig in i arbetet och under året försökt att få in alla 
medlemsavgifter, det var några som inte betalat innan årsskiftet, varför det tog så 
lång tid beror på att banken ändrade på sin hemsida så att man inte kunde se vilka 
som gjort giroinbetalningar. Det kunde vi senare under hösten. Av dom som 
saknades är det nu alla utom en utflyttad medlem som betalat.  

• Vi ska skaffa Fort Nox redovisningsprogram till föreningen där vi lägger in alla våra 
medlemmar i register och då kan vi skicka fakturor genom den också. Det gör att vi 
får ett bättre och säkrare sätt att fakturera våra medlemmar. Om det är någon som 
inte betalar så har vi underlag att skicka för indrivning. 

• Styrelsen tittar också på att byta bank. Vi tycker att Nordea är krångliga och svåra att 
ha och göra med t.ex tog det 3 månader att byta kassör och när bytet blev gjort så 
meddelades vi inte om att bytet skett.   

• Vi som styrelse ser också att det inte respekteras fullt ut hur regelverket ser ut runt 
våra grönområden, det byggs och grävs på våra områden utan tillstånd. Vad som 
görs på egen egendom lägger vi oss inte i men när närliggande grönområden berörs 
tycker vi att det går för långt. Styrelsen vill att vi som förening kommer fram till vad 
som gäller och att alla måste respektera dessa beslut.  

• Arbetat med att se över hemsidan är nu klart och vi har ny hemsida på ett 
Wordpresskonto som alla nu ska ha tillgång till. 

• Medlemsavgiften som under 2018 är delad på 350+50 vill vi ändra i 2019 budget till 
400 kr till samfälligheten och 0 till trivselkassan detta för att kunna göra dom 
underhåll som behöver göras under 2019. Spång och ny bro på södra badet samt 
räcke på dansbanan. Med denna förändring i budgeten till 2019 så går vi ändå back 
med 890:-. 

• Vi har också sett över vad som vad som behöver åtgärdas i området och håller på 
med en ny underhållsplan på lång sikt. 

• Vi har också prata om hur vi måste bygga upp ekonomi på lång sikt för att kunna 
rusta upp och hålla ordning i området 

Styrelsen för Norrö/Lugnets samfällighetsförening, Åkersberga 2019-05-30 


