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Protokoll fört vid föreningsstämman på Vegabaren den 27 oktober 2020 
klockan 15.00. 

1  Mötets öppnande 
Mötet öppnades av sittande ordförande Göran Blomqvist. 

2 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 23 röstberättigade. 

3 Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet 
Stämman valde Kjell Björklund till ordförande, Claes Sperling till sekreterare samt 
Christina Hassila och Leif Lööw till justerare och rösträknare. 

4 Fråga om mötets behöriga utlysning 
Stämman beslutade att stämman behörigen utlysts. Kommentar: Enligt stadgarna ska 
stämman hållas innan april månads utgång, men pga av rådande corona-pandemi hölls 
stämman dock ca sex månader för sent. 

5 Fastställande av dagordning 
Stämman beslutade att godkänna dagordningen. Under punkt 17, Övriga frågor hade 
Göran Blomqvist några informationspunkter. Det fanns inga andra ärenden att ta upp 
under denna punkt. 

6 Behandling av verksamhetsberättelse 
Göran Blomqvist läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Stämman beslutade att 
godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 och att lägga den till handlingarna. 

7 Behandling av revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenterades av Leif Söderström och granskningen visade att allt 
är i god ordning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände 
revisionsberättelsen. 

8 Fastställande av resultat- och balansräkning. 
Leif Söderström förklarar fotnoterna; att siffrorna från de föregående åren inte går att 
jämföra rakt över beroende på att de avser olika tidsperioder. Stämman beslöt att 
fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 och att lägga dessa till handlingarna. 

9 Frågan om ansvarsfrihet 
Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.  
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10 Behandling av förslag från styrelsen: Budget. 
Budgeten gjordes innan corona-pandemin och vi har inte haft så stor verksamhet eller 
så stora utgifter som förväntat. Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2020. 

11 Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har kommit in. 

12 Fastställande av antalet boendeledamöter i styrelsen 
Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 8 stycken. 6 ordinarie och två 
suppleanter. 

13 Val av ordförande i styrelsen 
Stämman valde enligt valberedningens förslag Göran Blomqvist till ordförande i 
styrelsen på 1 år. 

14 Val av övriga ledamöter i styrelsen 
Stämman valde ledamöter enligt valberedningens förslag. Arno Elmberg, Torbjörn 
Jansson och Ivan Ericson omval på 2 år. (Övriga har ett år kvar: Ann-Sofi Andersson, 
Claes Sperling, Carina Karlström Åkerlund och Thorbjörn Falk). 

15 Val revisor och ersättare 
Stämman valde enligt valberedningens förslag. Till revisor Leif Söderström, omval på 1 
år och till revisorssuppleant Dennis Stachowiak, omval på 1 år.  

16 Val av valberedning:  
Stämman valde Leif Söderström, omval på 1 år. Styrelsen har tagit på sig ett delansvar 
som valberedning. Leif Söderström är sammankallande och deltar vid behov på 
styrelsemöten i egenskap av valberedare.  

17 Övriga frågor 
Information av Göran Blomqvist 
• Vi har f.n. bara en bil. 
• Bilen har under en period gått med endast ett fåtal förare, som haft bilen hemma i 

eget garage. På så sätt hade vi endast ett kortare totalstopp i patrulleringen. 
• Beröringsytor i bilen tvättas med sprit i början och slutet av passet. Handsprit och 

munskydd finns i bilen. 
• Förare prickar i det körområde man varit i och ser till att patrulleringen fördelas 

jämt över de olika körområdena. 
• Ingen julaktivitet vid ICA Maxi och Port 73 i år. 
• Vinterdäck på bilen den 10 november. 
• Haninge ska vara värd för GS-regionmöte i april 2021. 



Grannstöd Haninge  
Grannsamverkan 

 

 
Sid3 (3) 

 

• IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) -avtalet med kommunen löper på tills 
någondera parten bryter avtalet. Pengar ska äskas varje år. 

• Ny telefon i bilen. Ligger i ett plastfodral, på vilket telefonens pin-kod finns. GPS 
finns i telefonen. 

• Håll koll på vår hemsida www.grannstodhaninge.se. Där finns bl. a. aktuell info, 
körschema och medlemsförteckning (lösenordskyddad). 

• De som inte kört på ett tag och vill komma igång igen kan kontakta Arno. 
• Förslag att vi inte i fortsättningen lägger in patrullområdena i körschemat, utan att 

förarna väljer utifrån de tidigare körda passen. 
 

18 Mötets avslutning 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 
 
Efter mötet informerade kommunpolis Lars Backelin om läget i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________      _______________________________ 
          Kjell Björklund mötesordförande                       Claes Sperling, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
__________________________________      ________________________________ 
                Christina Hassila                                                                 Leif Lööw 
 


