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KALLELSE TILL ORDINARIE 
FÖRENINGSSTÄMMA
Datum: 
Svara senast: 
Poströstning:
Skickas till:

Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i stämmans poströstning. För att års-
stämman skall kunna välja ny styrelse måste minst 1/3 (16 medlemmar) rösta.  Med-
lemmarna har möjlighet att förtidsrösta genom att använda det medföljande röstkortet i 
kallelsen. Om Ni inte kan lämna in era röstkort på brevlådan på stämmodagen, går det att 
lämna fullmakt genom ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 

Ditt röstkort lämnas in på brevlådan Snickarstigen hus 9, senast 25 mars kl 18:00.

Årsstämman gör sedan en sammanställning av alla inkomna röstkort samma dag på 
Snickarstigen. Resultaten från rösträkningen redovisas i stämmoprotokollet, som går att 
följas digitalt via en länk på Skype. Länken delas separat via e-post till medlemmarna.

OM POSTRÖSTNING
En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pande-
min trädde i kraft i april 2020. Eftersom pandemin fortfarande pågår har regeringen i december 
2020 beslutat att lagen ska gälla till den 31 december 2021.

Styrelsen har därför inför föreningsstämman beslutat att medlemmarna före stämman ska 
kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i 
kallelsen till stämman.

Det är därför Ni nu får ett formulär där Ni kan förtidsrösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Styrelsen har också beslutat att poströstningen ska gå till vid tidpunkt för Årstämman dvs den 
25 mars 2021 och att poströsten ska vara hos föreningen samma dag och senast kl 18:00.

Torsdag 25 mars 2021
Senast 25 mars 2021 Kl 18:00
Skriftligt röstkort
Snickarstigen 9, brevlådan

Poströstning. Använd 
medföljande röstkort.
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Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Org.nr: 715600-1526

BILAGOR

 1. Förslag till dagordning

 2. Förvaltningsberättelse med årsredovisning (se separat bilaga 1)

 3. Underhållsplan 2021

 4. Budgetförslag 2021

 5. Val av styrelseledamöter, revisorer och valkommitté

 6. Röstkort

 7. Fullmakt
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Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Org.nr: 715600-1526

1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021-03-25

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse - Årsredovisning 2020 – bilaga (1).
 8. Revisionsberättelse – bilaga (2).
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseledamöter
  1. Val av ny ordförande, 2 år, som ersätter namroud Gorguis (9)
  2. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Solveig Erme (21)
  3. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Solveig Welander (7)
  4. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Ronald Öjebrandt (15)
  5. Ledamot: Rani Gorguis (44) kvarstår ytterligare 1 år. 
 11. Val av Styrelsesuppleanter
  1. Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Nils-Arne Holm (37)
  2. Val av ny suppleant - 1 år -  Nyval?
 12. Val av revisorer
  1. Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Kjell Hermansson (16)  
  2. Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Torbjörn Olsson (8)                                                                                                                        
  3. Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Jan Johansson (28) 
  4. Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Siv Ljungqvist (31)
 13. Val av ledamöter valkommitté
  1. Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Kristina Flodin (28)
  2. Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Anita Holmberg (41)
 14. Plan för 2021
 15. Propositioner från Styrelsen
 16. Förslag till budget för 2021
 17. Eventuellt inkomna motioner diskuteras
 18. Stämman avslutas
 19. Övriga frågor/frågestund utanför stämman



2. ÅRESREDOVISNING 2020 (BILAGA 1)



Pionjären Ekonomiska Föreningen 
715600-1526 

1(7) 

Förvaltnings berättelse 

Styrelsen för Pionjären Ekonomiska Föreningen, 715600-1526, med säte i Stockholms län, Salems 
Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Den vid föreningsstämman 2020-05-27 utsedda styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

Namroud Gorguis - Styrelseordförande 
Solveig Erme Kassör 
samt ledamöterna: Ronald Öjebrandt, Rani Gorguis & Solveig Welander Föreningen har 
tecknats av två styrelsemedlemmar i förening. Suppleant har varit Nils-Arne Holm. 

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte, ett extra möte, och ett 
flertal arbetsmöten under året. 

Under året har Kjell Hermansson och Torbjörn Olsson varit revisorer och Jan Johansson samt      
Siv Ljungqvist varit suppleanter 

Ordförande har ansvarat för den löpande verksamheten, kommunikation och innehållsuppdatering 
av föreningens hemsida och månatligt e-nyhetsbrev samt övrigt utskick. 

Kassören har ansvarat för betalning av räkningar sammanställning & löpande fakturering av 
individuell vattenförbrukning, fakturering av medlemsavgiften samt postärenden. 

Valkommitte har varit Kristina Flodin och Anita Holmberg. 

Inflyttningar 
Tre inflyttningar har skett under året: hus 20 Mostaphan/Sana Lahsaini, hus 43 William Onnes/lnas 
Abed, hus 42 Ator Youkhana. 

Ingångna avtal 
Avtal om snöröjning (Peter Brantfalks AB) har återigen förnyats för en ny säsong och sträcker sig frän 
1 dec 2020 t.o.m 31 mars 2021 Kostnad kvarstår på samma nivå som säsongen '19/20 efter 
omförhandling. Avtal om gräsklippning (GMY Entreprenad AB) har förnyats. 

Viktiga händelser 
Styrelsen har arbetat efter den plan som tidigare redovisats vid stämma där området gradvis 
moderniseras och underhålls på ett kontrollerat och planerat sätt. 

Inspektion av samtliga krypgrunder och avloppsgrodor Inspektionen genomförde av Anticimex i två 
faser I inspektionsrapporterna kunde man utläsa en hel del brister dock inga allvarliga. Dessa är 
dokumenterade i text och bild som Anticimex tagit fram i samband med inspektionstillfällena. 
Styrelsen har förmedlat vidare de mest allvarliga bristerna till berörda huslängor för åtgärder av 
sådant som bedöms som akut som i synnerhet berör enskilda husägares golv och vattenledningar 

Belysning. Tre trasiga belysningslampor (ute) har bytts ut i två olika förrådslängor samt lysrör till 
1966 årsskylten utbytt. Tre trasiga skåplås utbytta. 

Belysning i Garage. Elavbrott i garagelänga 1 &2 vid tre tillfällen till följd av elproppar som gått men 
bytts ut. 

Barnens sandlåda. Sandlådan har hållits fräsch från ogräs samt hållit sanden ren från 
husdjursavföring, ogräs och annat skräp. Ny sand har fyllts på. 

Ny P-Skylt. Ny skylt med texten 'Hyrd parkering' har satts upp i anslutning till uteplats 48 
(parkeringsplats). 
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REVISIONSBERÄTTELSE 2020 (BILAGA 2)
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Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Org.nr: 715600-1526

3. UNDERHÅLLSPLAN 2021

Planerad underhållsplan för 2021-2022:

 • Byte av förrådsdörrar samt dåliga vindskivor på förrådslängor samt dåliga   
  träpaneler och hörnor i garagelängor
 • El-revision av garage och förråd
 • Röjning av kullen mot daghemmet om behov uppstår
 • Lagning av gropar i asfalt (vägar och garageuppfarter)

Sådant påverkar inte medlemsavgiften negativt.

Renoveringsbudget: ca SEK 450K/år.

Önskat läge: 
 • Alla förråd har fått nya förrådsdörrar och dåliga vindskivor/träpaneler bytta
 • El-revision genomförd
 • Kullen röjd (eventuellt)
 • Gropar i asfalt lagade (vägar och garageuppfarter)
 
Uppskattad kostnad ca SEK 450K

Styrelsen kommer att arbeta inom budgeterade förutsättningar med utnyttjade av 
kapitalöverskottet för genomförande av renoveringar och underhåll.
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KOMMENTAR:
Det likvida överskottet för 2021 bedöms bli ca 1,2M. Med reservation för kommunens fasta VA-avgifter 
samt pris per kbm för dricksvatten. Om priserna höjs, kommer således utdebiteringen till föreningens 
medlemmar att höjas med motsvarande summa. 

Kostnaderna för samtliga budgeterade renoveringar 2021 tas ur reparations- och underhållsfonden. Inga 
banklån behövs.

4. BUDGETFÖRSLAG 2021
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Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Org.nr: 715600-1526

5. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH VALKOMMITTÉ

1. Val av styrelseledamöter
 Val av ny ordförande, 2 år, som ersätter/omval Namroud Gorguis (9)
 Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter/omval Solveig Erme (21)
 Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter/omval Ronald Öjebrandt (15)
 Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter/omval Solveig Welander (7)

2. Kvarsittande styrelseledamöter
 Rani Gorguis (44) kvarstår ytterligare 1 år

3. Val av Styrelsesuppleanter
 Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Nils Holm (37)  
 Val av ny suppleant - 1 år - nyval Thomas Hagström (1) 

4. Val av revisorer
 Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Kjell Hermansson (16)  
 Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Torbjörn Olsson (8)                                                                                                                        
 Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Jan Johansson (28) 
 Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Siv Ljungqvist (31)

5. Val av ledamöter valkommitté
 Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Kristina Flodin (28)
 Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Anita Holmberg (41)
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Ja, jag ger styrelsen ansvarsfrihet

Ja, till underhållsplanen 2021

RÖSTKORT ÅRSSTÄMMA 2021

1. Medlemsnamn & Efternamn 2. Husnummer: 

3. Valkommittén 2021
Valkommitténs förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, internrevisorer, och valkommitté, enligt distribuerad 
kallelse 2021.

Ja, till valkommitténs förslag Nej, till valkommitténs förslag

4. Revisionsberättelse, underhållsplan, samt budgetförslag för 2021 
Medgivande till Styrelsens ansvarsfrihet för årsredovisningen 2020, undehållsplanen & budgetförslaget för 2021, enligt 
distribuerad kallelse 2020.

Ifylld svarstalong med underskrift lämnas in på 
brevlådan hus 9 senast 25 mars 2021 kl. 18:00.

5. Ort, datum, namn & underskrift

Ort & datum

Ja, till budgetförslag 2021

Nej, jag ger inte styrelsen ansvarsfrihet

Nej, till underhållsplanen 2021

Nej, till budgetförslg 2021

Underskrift

Namnförtydligande

En husägare (hushåll) ger en (1) rösträtt

Eller via ombud

Ombudets förnamn och efternamn. (Ingen får som ombud företräda mer en medlem).

6. RÖSTKORT

2. Är årsmötet behörigt utlysande?
Ja, mötet är behörigt utlysande Nej, mötet är inte behörigt utlysande
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att företräda mig/oss vid Ekonomiska Föreningen Pionjärens Årsstämma 2021-03-25

Fullmaktsgivarens namnteckning

Namnförtydligande

Fullmakt 

Årsstämma 2021-03-25

Fullmakt för

Ort och datum

Obs! En medlem får endast företräda en (1) annan medlem.

Lägg fullmakten tillsammans med fullmaktsgivarens röstkort på 
brevlådan, hus 9, senast 25 mars 2021.

7. FULLMAKT


