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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Skogsbärens Samfällighetsförening 2010-04-25

Närvarande: 21 personer

§ 1 Mötets öppnande
SFF:s ordförande Ulrika Leray hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

§ 3 Årsmötets behörighet utlyst
Mötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 4 Val av ordförande för stämman
Till mötesordförande föreslogs Kjell G Sjöö. Mötet valde Kjell. 

§ 5 Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Till sekreterare för mötet föreslogs Louise Hellman. Mötet valde Louise. 
Sven Mårtensson och Björn Andersson föreslogs till justeringsmän tillika rösträknare. 
Mötet valde dessa.

§ 6 Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2009

§ 6 a Balans- och resultaträkning
SFF:s kassör redovisade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2009.

§ 6 b Debiteringslängd
Kassören redogjorde för debiteringslängden. Den ska inte godkännas av stämman utan 
presenteras och läggas till handlingarna.

§ 6 c Verksamhetsberättelsen
SFF:s ordförande Ulrika Leray redovisade verksamhetsberättelsen för perioden 
1 januari – 31 december 2009.

§ 6 d Revisorernas berättelse
Björn Andersson föredrog revisionsberättelsen för 2009.

§ 7 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Mötet fastställde balans- och resultaträkning.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1 januari – 31 december 2009.

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Kassören redovisade förslaget enligt budgetförslag för 2010. I budgetförslaget ligger en 
höjning på 5 %. Mötet godkände förslag enligt budget.
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§ 10 Fastställande av 2010 års budget
Kassören redovisade budgetförslag för 2010. 
Enligt protokoll från styrelsemöte 2 och 3 (2010) kommer kvartalsavgiften att höjas för 
kvartal 2, 3 och 4 på grund av fördyrade kostnader utav bland annat snöröjning, vatten, 
el och sophantering. 
Mötet godkände förslag och budgeten fastställdes. Beslutades att denna 
debiteringsinformation ska läggas ut på SFF:s hemsida.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen via Anneli Norén lämnade följande förslag:

Ordförande Ulrika Leray 1 år
Sekreterare Britt-Marie Carlsson 2 år
Ledamot Louise Hellman 2 år
Ledamot Tommy Werlefors 1 år (fyllnadsval Fredrik Hjert)
Suppleant Kent Eriksson-Pripp 1 år
Suppleant Annelie Jonsson 1 år
Suppleant Olle Norén 1 år

Mötet valde dessa till angivna poster.

§ 12 Val av revisorer
Valberedningens förslag:
Revisor Sara Ejnefjell 2 år
Revisorssuppleant Viktoria Taubner 1 år
Revisorssuppleant Carl Gustav Bondesson 1 år

Mötet valde dessa till angivna poster.

§ 13 Val av kvartersombud tillika valberedning
Valberedningens förslag:
Kvarter 1 Lisbeth Nilsson Hjortronvägen 28 (sammankallande)
Kvarter 2 Håkan Kassman Hjortronvägen 82
Kvarter 3 Marie och Göran Sollenberg Hjortronvägen 98
Kvarter 4 Agneta och Kjell G Sjöö Blåbärsvägen 25
Kvarter 5 Pia Tovedal Blåbärsvägen 30
Kvarter 6 Karin och Hans Andersson Lingongången 15

Mötet valde dessa till uppdraget som kvartersombud tillika valberedning. 

§ 14 Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 15 TV-nätet
Ordförande Ulrika Leray redovisade Christer Danielssons redogörelse angående TV-
nätet. I dagsläget finns tre alternativ:
1) TV-nätet kvarstår tills den dag det inte längre går att laga (svårt att få tag på 

reservdelar)
2) TV-nätet läggs ned redan nu.
3) Fiberkablar grävs ner och kostnaderna fördelas per hushåll.
Mötet beslutade att en enkät bör skickas ut till alla boende i samfälligheten för att se 
reaktionen. Även en diskussion behöver tas med Telia och diskutera garantierna för 
framtiden. Frågan bör fortsatt behandlas och diskuteras i styrelsen. 



§ 16 Övriga frågor
Några närvarande tyckte att styrelsens protokoll är för fåordiga och mer förklarande 
text önskas. Mer information önskas om vad vi i styrelsen arbetar med. Frågan togs upp 
om inte denna information skulle kunna finnas på samfällighetens hemsida. 
Fråga angående ett forum på hemsidan togs också upp. 
Diskuterades även framtidens distribution utav pappersprotokoll i våra brevlådor. 
Förslag fanns att vi börjar arbeta med elektronisk distribution utav styrelsens protokoll. 
Denna fråga tas vidare till styrelsen att vi bör upprätta en e-postadresslista.
Förslag fanns även från medlemmarna att styrelsen borde hålla mindre antal 
styrelsemöten per år. 

§ 17 Beslut om hur protokoll från stämman distribueras
Mötet beslutade att protokollet distribueras i pappersform till samtliga i Skogsbärens 
SFF samt läggs ut på hemsidan.

§ 18 Mötets avslutande
Mötesordförande Kjell G Sjöö tackade för förtroendet att få leda årsmötet och 
överlämnade klubban till ordförande Ulrika Leray. Ulrika tackade för förtroendet. 
Avtackning gjordes utav de som lämnar styrelsen, Fredrik Hjert och Christer 
Danielsson. Även Leif Hellman som haft hand om gräsklippning m.m. avtackades.

Sekreterare

Louise Hellman

Justeras

Kjell G Sjöö Björn Andersson Sven Mårtensson
Mötesordförande


