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§6 Årsredovisning - kommentarer

 Verksamheten har under 2019 gett ett underskott på 5.244:- främst 
beroende på 3 saker:

 Utbetalda löner har överskridit budget med 8.000:- beroende på en blöt 
sommar som inneburit fler gräsklippningstillfällen

 Juristhjälp för att klarlägga innebörden i vissa av de motioner som 
inkom till årsstämman kastade föreningen 7.000:-

 En akut reparation av sjövattenpost har kostat 8.578:- som inte var 
budgeterat.

Däremot har snöröjning och sandning blivit billigare tack vare en snöfattig 
vinter. Några budgeterade kostnader har inte heller genomförts eftersom 
årsstämman avslog styrelsens framställningar.
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§7 b) Disposition av föreningens resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat 348.506:- disponeras enligt följande:

1. I ny räkning överförs 348.506:-

2. Avsättning till underhållsfond är gjord med 285.000:-

- GA2 Vägar = 205.000:-
- GA3 Grönområden = 46.000:-
- GA4 Sjövatten =   34.000:-
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Värdeutveckling medel för UH-fond placerade i Simplicity fond

Värde 2019-12-31: 289.830 SEK
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Värde vid försäljning: 
259.884:-
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§ 10 Motioner och framställningar

Motion gällande vedeldad bastu vid badet. 

Förslagsställaren föreslår att stämman beslutar att antingen ge styrelsen i 
uppdrag att:
 anlägga en bastu (alt. ett) enligt förslaget till en max kostnad om 120 000 kr 
 alternativt att utreda förutsättningarna och möjligheten att bygga eller låta 

uppföra en bastu (alt. två) och lägga fram ett förslag till beslut. 

Styrelsen föreslår stämman besluta:

- att avslå motionen då det är en främmande verksamhet som inte ingår i 
någon gemensamhetsanläggning
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§11 Fastställande av arvoden för 2020
Ordförande: 14.000:-
Kassör: 17.500:-
Sekreterare 10.500:-
Ledamot 7.000:-
Suppleant 1.000:-
Revisor 1.000:-
Webbansvarig 3.000:-
Släpkärreansv. 2.000:-
Gräsklippning 8.500:-

GA-ansvarig
• GA2 Vägar 2.000:- + lön för nedlagda timmar förutom administration ca. 2.000:-
• GA3 Grön 2.000:- + lön för nedlagda timmar förutom administration ca. 6.500:-
• GA4 Vatten 2.000:- + lön för nedlagda timmar förutom administration ca. 2.500:-
• GA5 Optofiber 1.000:-

• Valberedning 1.000:-

Total kostnad 91.500:- tillkommer arbetsgivaravgift på ca. 31.000:-

Extern revisor 5.000:-
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Investeringar / Större underhåll
Inga är planerade men vid behov kan utkastare för sjövatten komma att bytas ut.

Större inköp
Då föreningen har fått jakträtt på vildsvin och den bedrivs nattetid kommer mörkersikte 
och stativ för 2 personer att anskaffas för ca. 25.000:-

Kostnad per andel:

 GA2 Vägar = 880:-

 GA3 Grönområde = 520:-

 GA4 Vattensystem =  1.350:-

 Totalt = 2.750:- (+1.040:- = 41% högre än 2019)

Betalning fördelat på två tillfällen, 31 maj respektive 31 oktober, innebär 1.375:- per gång.

Ökningen beror främst på höjda arvoden samt att medel till underhållsfond för sjövatten 
har tagits ut eftersom det beslutats att det ska vara kvar.

§12 Budgetförslag 2020
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