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 Org.nr 717922-4089 

 

 

Protokoll föreningsstämma 2022 
Plats: Tyresö gymnasium aula 

Datum: 12 maj 2022 
Tid: 18:30-20:15 

§ 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av 
protokollförare 
Thomas Bäckström ordförande för Renlavsgångens samfällighetsförening hälsade alla 
välkomna och föreslog för stämman Janurban Modigh som stämmoordförande.  

Janurban Modigh valdes som stämmoordförande. 
Stämmoordförande förklarade stämman öppnad och anmälde Angelica Edström till 
protokollförare.  

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Röstlängdens fastställdes till 97 st. röstberättigade varav 3 fullmakt. 

§ 3. Val av en justerare, tillika rösträknare 
Stämmoordförande föreslog att stämman skulle välja en justerare samt 2 rösträknare. 
Stämman biföll förslaget.  
Till protokollsjusterare valdes Ulrika Malm och till rösträknare Nomi-Ruth Lind och 
Olof Wallentin.  

§ 4. Provande av om stämman blivit behörigen sammankallad                                               
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

§ 5. Godkännande av dagordning 
Den med kallelsen utskickade dagordningen godkändes som dagordning för dagens 
stämma. 

§ 6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser 
Styrelsens och revisorernas berättelse ansågs föredragna och lades till 
stämmohandlingarna.  

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§ 8. Meddelande om följdändring i stadgar, samt om justering av 
felskrivning 
De med kallelsen utskickade stadgeändringen godkändes av stämman. Dvs. Nytt org nr 
717922–4089, fel ref i en §15, där det i stället ska stå §14. 

Beslutet var enhälligt. 
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§ 9. Beslut om vägval enligt de fyra alternativ på åtgärder i 
garagefrågan:  

a) Rivning A+B samt endast markparkering 
b) Renovering av garage A+B, efter intagande av offerter. 
c) Uppföring av nya garage A+B efter intagande av offerter. 
d) Delförsäljning av mark Tyresö Alby s:5 för att tillföra kapital för garage efter 

värdering av marken.                
Styrelsen föreslog stämman att återremittera § 9. 
Stämman beslutade att återremittera § 9 för kompletteringar och förtydliganden av 
alternativen A-D. 

§ 10. Beslut om huruvida styrelsen ska verka för att den gemensamt 
ägda marken på̊ Renlavsgången (Tyresö Alby s:5) ska 
ägarförvaltas av samfällighetsföreningen samt att styrelsen ska 
utreda möjlighet till försäljning av markandelar av Tyresö Alby s:5.          
Styrelsen yrkade bifall till ärendet. 
Stämman beslutade att bifalla ärendet efter en försöksvotering med handuppräckning. 

§ 11. Övriga framställningar från styrelsen och motioner från 
medlemmarna              
Motion 1 och 2, stämman beslutade att motionen var besvarade. 

Motion 3, stämman beslutade att motionen var besvarade och hänvisas till ASK. 
Motion 4, stämman beslutade att avslå motionen och hänvisas till ASK respektive 
kommunen. 
Motion 5, stämma beslutade att bifalla motionen. 

Motion 7, behandlades under § 5, godkännande av dagordningen. 
Motion 6, 8, 9 och 10, behandlades under § 9 och 10 på dagordningen.                         

§ 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
Stämman beslutade om oförändrat arvode på 80 000 kr att fördelas av styrelsen. 

§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd                 
Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften med 300 kr till 3 800 kr per år. 
Stämma beslutade att godkänna styrelses förslag till avgiftshöjning samt godkände den 
framlagda Budgeten för 2022.  

§ 14. Val av ordförande                   
Andreas Hörnsten föreslogs som ny styrelseordförande på 2 år. 

Stämman biföll valberedningens förslag.  
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§ 15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter          
Förslag till styrelse: 
Nina Josefsson omval 1 år – ledamot 
Anita Lindbohm nyval 2 år – ledamot 
Helen Fässberg Wallentin omval 1 år – ledamot 
Jonny Pilblad nyval 2 år – ledamot 
Ulrika Malm nyval 1 år – suppleant 
Christoffer Neuman nyval 1 år – suppleant 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.  

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Marie Ströbäck - nyval 1år – revisor nr 1.                     
Vakant plats – revisor nr 2.                   
Heidi Lundin nyval 1år - revisorssuppleant 
Stämman biföll valberedningens förslag med tillägget att styrelsen skall kalla till en 
extrastämma för fyllnadsval av revisor nr 2. 

§ 17. Val av valberedning                  
Fredrik Öijerbäck, omval (sammankallande)                  
Jesper Agerheim, nyval                           
Emmelie Isaksson, nyval 
Stämman biföll valberedningens förslag.  

§ 18. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. 
Stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt på föreningens hemsida senast 29/5–2022. 
Stämmoordförande tackade för en trevlig och engagerande stämma och förklarade 
stämman för räkenskapsåret 2021 för avslutad. 

 
  

Janurban Modigh  
Stämmoordförande 

 Angelica Edström  
Protokollförare 

   

 
  

Ulrika Malm  
Justerare 
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Protokoll föreningsstämma 2022 
Plats: Tyresö gymnasium aula 


Datum: 12 maj 2022 
Tid: 18:30-20:15 


§ 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av 
protokollförare 
Thomas Bäckström ordförande för Renlavsgångens samfällighetsförening hälsade alla 
välkomna och föreslog för stämman Janurban Modigh som stämmoordförande.  


Janurban Modigh valdes som stämmoordförande. 
Stämmoordförande förklarade stämman öppnad och anmälde Angelica Edström till 
protokollförare.  


§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Röstlängdens fastställdes till 97 st. röstberättigade varav 3 fullmakt. 


§ 3. Val av en justerare, tillika rösträknare 
Stämmoordförande föreslog att stämman skulle välja en justerare samt 2 rösträknare. 
Stämman biföll förslaget.  
Till protokollsjusterare valdes Ulrika Malm och till rösträknare Nomi-Ruth Lind och 
Olof Wallentin.  


§ 4. Provande av om stämman blivit behörigen sammankallad                                               
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 


§ 5. Godkännande av dagordning 
Den med kallelsen utskickade dagordningen godkändes som dagordning för dagens 
stämma. 


§ 6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser 
Styrelsens och revisorernas berättelse ansågs föredragna och lades till 
stämmohandlingarna.  


§ 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 


§ 8. Meddelande om följdändring i stadgar, samt om justering av 
felskrivning 
De med kallelsen utskickade stadgeändringen godkändes av stämman. Dvs. Nytt org nr 
717922–4089, fel ref i en §15, där det i stället ska stå §14. 


Beslutet var enhälligt. 
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§ 9. Beslut om vägval enligt de fyra alternativ på åtgärder i 
garagefrågan:  


a) Rivning A+B samt endast markparkering 
b) Renovering av garage A+B, efter intagande av offerter. 
c) Uppföring av nya garage A+B efter intagande av offerter. 
d) Delförsäljning av mark Tyresö Alby s:5 för att tillföra kapital för garage efter 


värdering av marken.                
Styrelsen föreslog stämman att återremittera § 9. 
Stämman beslutade att återremittera § 9 för kompletteringar och förtydliganden av 
alternativen A-D. 


§ 10. Beslut om huruvida styrelsen ska verka för att den gemensamt 
ägda marken på̊ Renlavsgången (Tyresö Alby s:5) ska 
ägarförvaltas av samfällighetsföreningen samt att styrelsen ska 
utreda möjlighet till försäljning av markandelar av Tyresö Alby s:5.          
Styrelsen yrkade bifall till ärendet. 
Stämman beslutade att bifalla ärendet efter en försöksvotering med handuppräckning. 


§ 11. Övriga framställningar från styrelsen och motioner från 
medlemmarna              
Motion 1 och 2, stämman beslutade att motionen var besvarade. 


Motion 3, stämman beslutade att motionen var besvarade och hänvisas till ASK. 
Motion 4, stämman beslutade att avslå motionen och hänvisas till ASK respektive 
kommunen. 
Motion 5, stämma beslutade att bifalla motionen. 


Motion 7, behandlades under § 5, godkännande av dagordningen. 
Motion 6, 8, 9 och 10, behandlades under § 9 och 10 på dagordningen.                         


§ 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
Stämman beslutade om oförändrat arvode på 80 000 kr att fördelas av styrelsen. 


§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd                 
Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften med 300 kr till 3 800 kr per år. 
Stämma beslutade att godkänna styrelses förslag till avgiftshöjning samt godkände den 
framlagda Budgeten för 2022.  


§ 14. Val av ordförande                   
Andreas Hörnsten föreslogs som ny styrelseordförande på 2 år. 


Stämman biföll valberedningens förslag.  
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§ 15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter          
Förslag till styrelse: 
Nina Josefsson omval 1 år – ledamot 
Anita Lindbohm nyval 2 år – ledamot 
Helen Fässberg Wallentin omval 1 år – ledamot 
Jonny Pilblad nyval 2 år – ledamot 
Ulrika Malm nyval 1 år – suppleant 
Christoffer Neuman nyval 1 år – suppleant 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.  


§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Marie Ströbäck - nyval 1år – revisor nr 1.                     
Vakant plats – revisor nr 2.                   
Heidi Lundin nyval 1år - revisorssuppleant 
Stämman biföll valberedningens förslag med tillägget att styrelsen skall kalla till en 
extrastämma för fyllnadsval av revisor nr 2. 


§ 17. Val av valberedning                  
Fredrik Öijerbäck, omval (sammankallande)                  
Jesper Agerheim, nyval                           
Emmelie Isaksson, nyval 
Stämman biföll valberedningens förslag.  


§ 18. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. 
Stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt på föreningens hemsida senast 29/5–2022. 
Stämmoordförande tackade för en trevlig och engagerande stämma och förklarade 
stämman för räkenskapsåret 2021 för avslutad. 


 
  


Janurban Modigh  
Stämmoordförande 


 Angelica Edström  
Protokollförare 


   


 
  


Ulrika Malm  
Justerare 
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