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Närvarande:  48 personer 

 

§ 1 Mötets öppnande 

SFF:s ordförande Kent Eriksson-Pripp hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 
 Mötet godkände dagordningen med ett tillägg av punkten ”Övrigt” som saknades. 

 

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

 

§ 4 Val av ordförande för stämman 
Till mötesordförande föreslogs Björn Killingmo. Mötet valde Björn. 

 

§ 5 Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 

 Till sekreterare för mötet föreslogs Louise Hellman. Mötet valde Louise.  

Marie Håkansson och Kari Jauhiainen föreslogs till justeringsmän tillika rösträknare. 

Mötet valde dessa. 

 

§ 6 Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2011 

 

§ 6 a Balans- och resultaträkning 

 SFF:s kassör redovisade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011. 

 

§ 6 b Debiteringslängd 

Kassören redogjorde för debiteringslängden. Den ska inte godkännas av stämman utan 

presenteras och läggas till handlingarna. Information om inbetalningsdatum läggs ut på 

hemsidan. 

 

§ 6 c Verksamhetsberättelsen 

SFF:s ordförande Kent Eriksson-Pripp redovisade verksamhetsberättelsen för perioden  

1 januari – 31 december 2011. Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att klargöra 

informationen till alla boenden i samfälligheten angående tilläggsavtalet med 

tomtgränserna som ansvarsgräns med Vattenfall. Informationen ska finnas med i 

nästkommande styrelsemötesprotokoll samt på hemsidan. 

 

§ 6 d Revisorernas berättelse 

 Björn Andersson föredrog revisionsberättelsen för 2011. 

 

§ 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 2011. 

 

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Kassören redovisade förslaget enligt budgetförslag för 2011. Beslutades om en höjning 

på 3%. 
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§ 10 TV-nätet – information och beslut 

Alla boende inom Skogsbärens SFF har under det gångna året fått enkäter och 

information samt möjligheten att gå på informationsmöte och få information och ställa 

frågor direkt till representanter från Gästabudsstaden och Sappa. De som inte kunde 

delta på dagens årsmöte hade getts en chans att rösta via fullmakt som delats ut till 

samtliga hushåll. Efter information och diskussioner togs beslut om att rösta i ärendet.  

Röstade ja för att gräva fiber för ny TV-anläggning = 59 st 

Röstade nej för att gräva fiber för ny TV-anläggning = 18 st 

Årsmötets röster resulterade i att beslutet blev ja för att gräva fiber för ny TV-

anläggning. Styrelsen fick nu i uppdrag att ta kontakt med Gästabudsstaden och Sappa 

för att påbörja detta arbete. 

 

§ 11 Sopstationerna – information och beslut 

Martin Lemon informerade om förslaget för nya inbyggda sopstationer. Mötet 

beslutade att uppdra att styrelsen att fortsätta arbetet och ta beslut i ärendet. 

 

§ 12 Fastställande av 2012 års budget 

Kassören redovisade budgetförslag för 2012. Mötet godkände förslaget och budgeten 

fastställdes. 

 

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande 

 Valberedningen via Björn Killingmo lämnade följande förslag: 

  

Ordförande Kent Eriksson-Pripp Blåbärsvägen 18 1 år (omval) 

Sekreterare Louise Hellman Hjortronvägen 122 2 år (nyval) 

Kassör Sara Ejnefjäll Blåbärsvägen 27 2 år (1 år kvar) 

Ledamot Annelie Jonsson Lingongången 2 2 år (1 år kvar) 

Ledamot Sofia Remnert Hjortronvägen 120 2 år (nyval) 

Ledamot Martin Lemon Blåbärsvägen 1 1 år (omval) 

Suppleant Anders Casselmar Hjortronvägen 42 1 år (omval) 

Suppleant Victoria Taubner Hjortronvägen 96 1 år (nyval) 

 

Mötet valde dessa till angivna poster. 

 

§ 14 Val av revisorer 

 Valberedningens förslag: 

 

Revisor Björn Andersson Lingongången 10 2 år (1 år kvar) 

Revisor Tommy Werlefors Hjortronvägen 74 1 år (omval) 

Revisorssuppleant Carl Gustav Bondesson Blåbärsvägen 6 1 år (omval) 

Revisorssuppleant Marie Jauhiainen Lingongången 4 1 år (nyval) 

  

Mötet valde dessa till angivna poster. 

 

§ 15 Val av kvartersombud tillika valberedning 

 Valberedningens förslag: 

Kvarter 1 Tomas Larsson & Gun Karlsson Hjortronvägen 18 

Kvarter 2 Carl Hellberg Hjortronvägen 46 

Kvarter 3 David & Petra Starborg Hjortronvägen 104 (sammankallande) 

Kvarter 4 Dan Johansson & Anita Hedlund Blåbärsvägen 31 

Kvarter 5 Anders & Karin Persson Blåbärsvägen 34 

Kvarter 6 Göran och Bodil Bjärle Lingongången 19 

  

Mötet valde dessa till uppdraget som kvartersombud tillika valberedning.  

 

§ 16 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

  



§ 17 Övriga frågor 

Fråga angående hur länge vi har haft kvartersombud inom samfälligheten kom upp. 

Första kvartersombuden inom vår samfällighet kom 1981. Det är inte tvingande att vara 

kvartersombud. 

 

§ 18 Beslut om hur protokoll från stämman distribueras 

Mötet beslutade att protokollet distribueras i pappersform till samtliga i Skogsbärens 

SFF samt publiceras på hemsidan. 

 

§ 19 Mötets avslutande 

Mötesordförande Björn Killingmo tackade för förtroendet att få leda årsmötet och 

överlämnade klubban till ordförande Kent Eriksson-Pripp. Kent tackade för förtroendet.  

 

 

Sekreterare 

 

 

Louise Hellman 

 

 

 

Justeras 
 

 

 

Björn Killingmo Marie Håkansson Kari Jauhiainen 

Mötesordförande Justerare  Justerare  

 

 


