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Fårdala-Hajens samfällighetsförening 
Organisationsnr: 716418-5899  

Protokoll från årsstämma 2022-04-25 kl 19:00 i A65 

§ l. Årsstämman öppnas  
Årsstämman öppnades av ordföranden Christian Schaub.  
 
§ 2. Val av ordförande vid stämman  
Christian Schaub valdes till ordförande för stämman.  
 
§ 3. Val av sekreterare för stämman  
Peter Johansson valdes till sekreterare för stämman.  
 
§ 4. Val av två justeringsmän och fastställande av röstlängden  
Christer Envall och Daniel Ek valdes till justeringsmän.  
Röstlängden fastställdes till 7 röstberättigade personer.  
 
§ 5. Fråga om kallelse behörigen skett  
Stämman bekräftade att kallelsen skett i behörig ordning.  
 
§ 6. Fastställande av dagordning  
Det utsända förslaget till dagordning fastställdes.  
 
§ 7. Förvaltningsberättelse och årsredovisning  
Christian Schaub gick igenom rubrikerna i förvaltningsberättelsen, samt Peter 
Johansson kommenterade resultat- och balansräkningarna. 
 
§ 8. Revisorernas berättelse  
Föreningens lekmannarevisor Christer Envall läste upp revisionsberättelsen som fanns 
medskickad i kallelsen. Granskningen har inte gett anledning till anmärkning. 
 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Enligt förslaget i revisorernas berättelse beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  
 
§ 10 Styrelsens förslag till disponering av årets resultat 
Stämman fastslog årets resultat och godkände att överskottet överförs i ny räkning. 
 
§ 11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna  
Ingen framställan från styrelsen eller motioner har inkommit. 
 

§ 12. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer  
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ersättning på 53 tkr. Ersättningen 
gälller proportionellt på årsbasis tills föreningen Hajen avslutas och går upp i den stora 
föreningen Fårdals SFF. 
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§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Christian Schaub gick igenom utgifts- inkomststat och debiteringslängden. 
Stämman antog styrelsens förslag till budget för år 2022. 
 

§ 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 
Punkten utgår då föreningen Hajen avslutas och uppgår i föreningen Fårdala SFF. 
 
§ 15. Val av revisorer  
Punkten utgår då föreningen Hajen avslutas och uppgår i föreningen Fårdala SFF. 
 

§ 16. Val av valberedning  
Valet utgår då föreningen enligt plan skall uppgå i föreningen Fårdala SFF. 
 
§ 17. Övriga frågor  
En av deltagarna informerade om att det varit ett antal inbrottsförsök i bilar nere vid 
parkeringen vid Fårdala skola. 
 
§ 18. Meddelande om protokoll  
Protokollet skall vara utdelat senast den 9 maj 2022.  
 
§ 19. Mötet avslutas  
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Christian Schaub……………………………..…..… 
Ordförande 
 
 
Peter Johansson ………………………..…………... 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
Christer Envall_…………………………………….. 
 
 
Daniel Ek           ……………………………………… 


