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§ 1 Mötets öppnande
SFF:s Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen föreslog justering av § 5 samt tillägg till § 15 enl nedan:
5 a – val av sekreterare
5 b – val av justeringsmän tillika rösträknare
15 – Fotbollsplanen och Fjärrvärme
Mötet godkände dagordningen med de justeringar som föreslogs av styrelsen.
§ 3 Årsmötets behörighet utlyst
Mötet anser att årsmötet var behörigt utlyst.
§ 4 Val av ordförande för stämman
Till mötesordförande för mötet föreslogs Björn Andersson. Mötet valde Björn till
mötesordförande. Björn tackade för förtroendet.
§5
5 a Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet föreslogs Britt-Marie Carlsson. Mötet valde Britt-Marie till
sekreterare.
5 b Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mikael Strandberg och Sven Mårtensson föreslogs till justeringsmän tillika rösträknare.
Mötet valde dessa.
§ 6 Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2006
6 a Balans och resultaträkning
SFF:s kassör redovisade Balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2006.
6 b Verksamhetsberättelse
SFF:s ordförande läste verksamhetsberättelsen. Mötet påpekade att fel period
var redovisat på verksamhetsberättelsen. Styrelsen gör en ändring och den rätta perioden skall vara
1 januari – 31 december 2006. Mötet godkände detta.
6 c Revisionsberättelse
Kaj Eklund föredrog revisionsberättelsen för 2006.
§ 7 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Mötet fastställde balans- och resultaträkning.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1 januari – 31 december 2006.
§ 9 Ersättning till styrelsen
Kassören redovisade förslaget enl. budgetförslag för 2007. I budgetförslaget ligger en
höjning på 5 %.
På mötet föreslogs en höjning på 3 %.
Mötet beslutade att röstning skall ske:
5 % - antal röster 13
3 % - antal röster 2
Mötet beslutade att ersättningen skall höjas med 5 %
§ 10 Fastställande av 2007 års budget
Kassören redovisade budgetförslaget för 2007. Mötet godkände förslaget och budgeten fastställdes.
§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen via Björn Lager lämnade följande förslag;
Ordförande Björn Lager 1 år
Kassör Marie Jauhiainen 2 år
Ledamot Thomas Andersson 2 år
Suppleant Christer Sjöberg 1 år
Fredrik Hjert 1 år
Daniel Lönnqvist 1 år
Mötet valde dessa enl. valberedningens förslag
§ 12 Val av revisorer
Valberedningens förslag:
Revisor Kaj Eklund fyllnadsval 1 år
Jan-Olov Moberg 2 år
Rev suppleant Björn Andersson 1 år
Carl Gustaf Bondesson 2 år
Mötet valde dessa till angivna poster.
§ 13 Val av kvartersombud tillika valberedning
Valberedningens förslag:
Kv. 1 Ola Ramström
Kv. 2 Inga och Tommy Werlefors
Kv. 3 Andreas Ljung
Kv. 4 Per Fahlgren (sammankallande)
Kv. 5 Robert Eriksson
Kv. 6 Ebbe Karlsson

Mötet valde dessa till uppdraget som kvartersombud tillika valberedning.
§ 14 Motioner
Två motioner har inkommit:
Elektroniskt utskick av meddelanden från SFF
Förbättringar kv. Blåbärsvägen
Motionerna redovisades av ordförande. Båda motionerna tillstyrktes av mötet.
Elektroniska utskick vidareutvecklas av styrelsen. Ev. förbättringarna görs av resp.
kvarter. Kostnaderna för förbättringarna skall redovisas till styrelsen och godkännas
före påbörjat arbete.
§ 15 Övriga frågor
Fotbollsplanen – en redovisning av dagsläget när det gäller fotbollsplanen gjordes.
Styrelsen uppmanar våra boende att hjälpa till att få en bättre miljö runt och på planen.
Fjärrvärmen – en redovisning gjordes av dagsläget när det gäller arbetet med
Vattenfall och fjärrvärmen. Frågan ang. styrelsens kompetens inom området gjordes. Björn Lager
redogjorde för den kompetens som finns inom gruppen och styrelsen funderar vidare på ev juridisk
och ekonomisk hjälp i det fortsatta arbetet.
Styrelsen tar tacksam emot hjälp om det finns medlemmar som har kunskap inom
området. Mötet påpekade vikten av kvalitetsgranskning av offerten.
§ 16 Beslut om hur protokollet från stämman distribueras
Mötet beslutade att protokollet distribueras till samtliga i Skogsbärens SFF samt hemsidan.
§ 17 Mötets avslutande
Håkan Kassman och Kjell G Sjöö avtackades med blommor för den arbetsinsatsen som
de gjort för SFF i många år.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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