
Protokoll 
 

Baltora Tomtsamfällighets Ordinarie Föreningsstämma 

2021-05-01 

 

   Via Skype 
 

 

 
1. Stämmans öppnande. 

Stämman öppnades av föreningens ordförande Peter Stackelberg. 

2. Val av ordförande för stämman. 

Peter Stackelberg valdes som ordförande för stämman. 

3. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare vid stämman. 

Klas Nylén anmäldes som protokollförare vid stämman. 

4. Val av två personer att vara rösträknare samt att jämte stämmoordförande 

justera protokollet. 

Anders Bergström och Lena Bergenheim valdes att vara justerare och rösträknare. 

5. Upprättande av röstlängd. 

Anmäldes att röstlängden utgörs av inskickade poströster och digitalt närvarande. 

6. Godkännande av dagordning. 

Styrelsens förslag till dagordning godkändes 

7. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning. 

Stämman beslutade att kallelse till stämman har skett i behörig ordning. 

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 

Föredrogs årsredovisning och revisorernas berättelse och lades till handlingarna. 

 

9. Inkomna motioner. 

Motion om uppförande av lagerhall för båtförvaring. 

Efter föredragning och diskussion upptogs ärendet till omröstning. 

 



För styrelsens förslag att uppdra åt kommande styrelse att utreda intresse, finansiering 

och förutsättningar för inköp och uppförande av lagerhall för uthyrning av båtplatser 

samt att till nästa årsmöte eller extra stämma återkomma med förslag till beslut i 

frågan antecknades 16 Ja och 10 Nej. 

Stämman beslutade således i enlighet med styrelsens förslag. 

10. Fastställande av balans- och resultatrapport. 

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen presenterade balans- och 

resultatrapporten. 

11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 

Stämman beslutade att resultatet balanseras i ny räkning. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. 

13. Fråga om arvode och reseersättning till styrelsen, revisorerna och 

valberedningen. 

Stämman beslutade om oförändrade ersättningar. 

14. Fastställande av budget. 

Stämman beslutade fastställa förslaget till budget. 

15. Fastställande av årsavgift för 2021.  

Stämman beslutade om oförändrad årsavgift för 2021. 

16. Debiteringslängd framlagd på stämman, innehållande varje medlems årsavgift, 

totalsumma för samtliga medlemmars årsavgifter samt förfallodag angiven.  

17. Val av styrelse. 

Benny Nilsson valdes som ordförande med mandattid på 2 år. 

Richard Toppar valdes som ledamot med mandattid på 2 år. 

Klas Nylén omvaldes som ledamot med mandattid på 2 år. 

Eva Åhs omvaldes som suppleant på 1 år 

Mariann Ring valdes som suppleant på 1 år. 

Övriga ledamöter Carina Pettersson, Lena Bergenheim, Weimar Dahlberg samt 

Anders Bergström har kvarvarande mandattid. 

 

 



18. Val av revisorer. 

 

Monica Sundberg omvaldes som revisor med mandattid på två år. 

 

Revisor Gunnar Lindfeldt har kvarvarande mandattid.  

 

 

19. Val av valberedning. 

 

Stämman valde Peter Stackelberg och Hans Pettersson som valberedning på 1 år. 

 

20.  Stämmans avslutande 

 

Stämmans ordförande Peter Stackelberg tackade alla deltagande för visat intresse och 

förklarade stämman för avslutad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Stackelberg   Klas Nylén          

Stämmoordförande   Prokollförare 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Bergenheim   Anders Bergström 

Justerare    Justerare 

  

 

   


