
Protokoll ordinarie foreningsstamma 
Vallentuna-Nyby samfallighetsforening 

717910-4331 
Sondagen den 31 maj 2020 kl. 10.00 
Foreningslokalen, Vastergarden 199 

Narvarande hushall husnummer: 279, 203,197, 285, 209, 207, 3, 201,117 
och brf 167. 

Protokoll 

1. Stammans oppnande 
a. Oppnades av ordforande Astrid Hoidt 

2. Godkannandeavdagordning 
a. Godkanns 

3. Val av ordforande till stamman 
a. Astrid Holdt valdes 

4. Val av sekreterare for stamman 
a. Magnus Rydholm valdes 

5. Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar tillika rostlangd 
a. 10 St. inkl. Brf. narvarande 

6. Val av tva justeringsman tillika rostraknare 
a. Anders Brodd och Christer Oldhoff valdes 

7. Fraga om kallelse till stamman behorigen skett 
a. Delades ut i alias brevlador 2 v innan - Godkant av stamman 

8. f oredragning av styrelsen arsredovisning for 2019 
a. Astrid Holdt foredrog arsredovisning 
b. Arsredovisning godkandes av stamman 

9. Foredraghing av revisionsberattelse for 2019 
a. Astrid Holdt foredrog revisionsberattelse 

10. Foredragning av ekonomiskt utfall for 2019 
a. Astrid Holdt foredrog ekonomiskt utfall 
b. Ekonomiskt utfall godkant av stamman 

11. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
a. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2019 av stamman 

12. Andring av stadgar 
a. Andring av stadgar godkanns, enhalligt beslut av stamman 

13. Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmar 
14. Inga framstallningar eller motioner har inkommit 
15. Fraga om arvoden till styrelse och eventuell internrevisor 

a. Extern revisor, faktura a 10 650 SEK 
b. Revisorssuppleant har inte funnits under aret 
c. Arvode till styrelse har varit tva basbelopp att fordela inom styrelsen 



d. Ovan godkandes av stamman 
16. Faststallande av betalningslangder 

a. Betalningslangder faststalides 
17. Val av styrelseledamoter (sittande ledamoter som valdes pa tva ar vid foregaende 

stamma 2019. Astrid Holdt, Magnus Rydholm och Stefan Haliberg) 
a. Robin Jansson och Richard Olsson valdes pa tva ar 

18. Val av styrelseordforande 
a. Astrid Holdt valdes som styrelseordforande pa ett ar 

19. Val av suppleanter 
a. Erik Rodin valdes till suppleant for ett ar 

20. Val av 
a. revisor - Lilian Kirotar, extern revisor 
b. revisorssuppleant - ingen vald da extern revisionsfirma ar vald till Revisor 

21. Val av valberedning 
a. Jeanette Duvliden 

22. Information angaende budget for 2020 
a. Ny fiberleverantor med ny hardvara i natet kommer under aret 
b. Malning och utbyte av fasad dar sa kravs kommer paborjas pa 

styrelsebyggnad och forrad 
23. Meddelande och plats dar stammoprotokoll halles tillgangligt 

a. Stammoprotokoll kommer hallas tillgangligt via hemsida samt via styrelsen 
styrelserummet inom fjorton dagar fran stammotillfallet 

24. Arsstamman avslutas 
a. Stamman avslutades 11:04 

25. Ovriga fragor 
a. Tradgardsskotsel - korsbarstrad med skator 
b. Ny parkeringsovervakning kommer 2020 - 2 timmars fri parkering tas bort 

Ordforande 

\Mx:i.a 
Astrid Holdt 

Justerare 

Aifders Brodd 

Sekreterare 

Magnus Rydholm 

Justerare 

Christer Oldhoff 


