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Agenda

1. Extrastämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid extrastämman samt val av protokollförare. 
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Prövning om extrastämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkänna förslag till dagordning 
7. Framläggande av årsbokslut och revisionsberättelse 
8. Beslut angående 

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
b) dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut angående styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 
12. Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt 
13. Övriga frågor 
14. Extrastämmans avslutande



Resultatdisposition av föreningens resultat 2020

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny 
räkning överförs 485.412:-, enligt följande beräkning:

2020
Balanserat resultat 348.506:-
Årets resultat 136.906:-

485.412:-

Avsättningen till underhållsfond är 259 884:-, med följande fördelning per GA:

- GA2 Vägar = 187 117:-
- GA3 Grönområden = 41 841:-
- GA4 Sjövatten = 30 926:-



2020-04-186(6)

Ekonomisk översikt 1

Balansräkning 2020

Anläggningstillgångar
Släpkärra 4.586:-
Åkgräsklippare 23.940:-

Summa anläggningstillgångar 28.526:-

Omsättningstillgångar
Upplupna intäkter            0:-
UH Fond 0:-
Bankgiro 523.057:-
Kassa 0:-

Summa omsättningstillgångar 523.057:-

Summa tillgångar 551.583:-
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Ekonomisk översikt 2

Eget kapital 2020

Balanserat resultat 348.506:--
Årets resultat 136.906:-

Summa eget kapital 485.412:--

Skulder 2020

Kortfristiga skulder 59.048:-
Upplupna skulder 7.123:-

Summa skulder 66.171:-

Summa skulder och eget kapital 551.583:-
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Ekonomisk översikt 3

Resultaträkning 2020

Intäkter
Medlemsavgifter 408.316:-
Bidrag 26.359:-
Övriga rörelseintäkter 3.900:-
Övriga fakturerade kostnader 14.831:-

Summa intäkter 453.406:-

Kostnader
Verksamhetskostnader 144.526:-
Personalkostnader 103.248:-
Skatt 31.649:-
Avskrivning enl. plan 11.988:-
Kursförlust vid förs. av fond 25.116:-
Övrig skatt 425:-

Summa kostnader 316.499:-

Årets överskott 136.906:-



Investeringar / Större underhåll
Inga är planerade men vid behov kan utkastare för sjövatten komma att bytas ut.

Större inköp
Inga större inköp är planerade

Kostnad per andel:

 GA2 Vägar = 550:- (519:-)

 GA3 Grönområde = 900:- (823:-)

 GA4 Vattensystem =  550:- (542:-)

 Totalt = 2.000:- (-750:- = 27,2% lägre än 2020)

Betalning fördelat på två tillfällen, 30 juni respektive 31 oktober, innebär 1.000:- per tillfälle.

Minskningen beror främst på mindre vägunderhåll pga VA-projektet.

Budgetförslag 2021

2020-04-18



Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft löpande kontakter med Eskilstuna Kommun, ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & 
Miljö) och övriga intressenter i frågor och ärenden som rör samfälligheten

Styrelsen har:
• under verksamhetsåret genomfört 8 st protokollförda sammanträden. 

• genomfört årsstämma under juli månad vilket är senare än normalt, men helt beroende av aktuellt pandemiläge under 
försommaren.

• fungerat som styrelse för Näshulta-Österby Båtklubb.

• ansvarat för och hållit samfällighetens hemsida uppdaterad.

• vid flera tillfällen skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande verksamheten.

• kontinuerligt arbetat med vildsvinsfrågan samt anskaffat jaktutrustning och material till jakttorn.

• haft kontinuerlig kontakt med ESEM i frågor rörande VA-utbyggnaden.
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