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PROTOKOLL
2013-04-28

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Skogsbärens Samfällighetsförening 2013-04-28
Närvarande: 24 personer
§1

Mötets öppnande
SFF:s ordförande Kent Eriksson-Pripp 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 Ulrika Leray. Mötet valde Ulrika.

§5

Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Till sekreterare för mötet föreslogs Louise Hellman. Mötet valde Louise.
Petra Starborg och Björn Lager föreslogs till justeringsmän tillika rösträknare. Mötet
valde Petra och Björn.

§6

Redovisning av samfällighetens verksamhet under 2012

§6a

Balans- och resultaträkning
Kassören redovisade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2012.

§6b

Debiteringslängd
Kassören redogjorde för debiteringslängden. Avgiften för fiber är oklar i debiteringslängden då denna i dagsläget inte är klar. Debiteringslängden ska inte godkännas av
stämman utan presenteras och läggas till handlingarna. Information om inbetalningsdatum läggs ut på hemsidan.

§6c

Verksamhetsberättelsen
Ordförande Kent Eriksson-Pripp redovisade verksamhetsberättelsen för perioden
1 januari – 31 december 2012.

§6d

Revisorernas berättelse
Björn Andersson föredrog revisionsberättelsen för 2012.

§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 2012.

§9

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Kassören redovisade budgetförslag för 2013. Mötet kom med förslag på att frysa
arvodena (0 % höjning). Efter omröstning med 16 röster emot höjning och 3 röster för
höjning beslutades att arvodet för 2013 blir samma nivå som 2012 års nivå.

§ 10

Fastställande av 2013 års budget
Kassören redovisade budgetförslag för 2013. Förslag framkom att flytta kostnaderna för
arvoden enligt § 9 till samfällighetens lekplatser. Mötet beslutade att budgeterat förslag
på 15 000 kr ökas till 37 000 kr. Beslutades även att de kvarter som vill uppgradera sina
lekplatser ska inkomma med färdiga skriftliga ritningsförslag samt kostnadsredovisning
till styrelsen.

§ 11

Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen via Petra Starborg lämnade följande förslag:
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Kent Eriksson-Pripp
Monica Andersson
Staffan Forsberg
Annelie Jonsson
Victoria Taubner
Damir Zukic

Blåbärsvägen 18
Lingongången 10
Blåbärsvägen 39
Lingongången 2
Hjortronvägen 96
Blåbärsvägen 33

1 år (omval)
2 år (nyval)
1 år (nyval)
2 år (omval)
1 år (omval)
1 år (nyval)

Mötet valde dessa personer till angivna poster.
§ 12

Val av revisorer
Valberedningens förslag:
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Sara Ejnefjäll
Tommy Werlefors
Carl Gustav Bondesson
Britt-Marie Carlsson

Blåbärsvägen 27
Hjortronvägen 74
Blåbärsvägen 6
Hjortronvägen 66

2 år (nyval)
1 år (omval)
1 år (omval)
1 år (nyval)

Mötet valde dessa personer till angivna poster.
§ 13

Val av kvartersombud tillika valberedning
Valberedningen lämnade följande förslag:
Kvarter 1
Kvarter 2
Kvarter 3
Kvarter 4

Maj-Britt & Håkan Alderud
Lennart Eriksson & Kerstin Ditzler
Cecilia & Carl-Gustav Granath
Lars & Karin Andersson

Kvarter 5
Kvarter 6

Alf & Kerstin Nordmark
Björn Andersson

Hjortronvägen 16
Hjortronvägen 48
Hjortronvägen 106
Blåbärsvägen 35
(sammankallande)
Blåbärsvägen 36
Lingongången 10

Mötet valde dessa till uppdraget som kvartersombud tillika valberedning.
§ 14

Motioner
En motion har inkommit från Björn Andersson avseende sopsortering med syfte att
göra en utredning och kostnadsberäkning för uppförande, drift och underhåll av 1 eller
2 stycken sophus inom samfälligheten. Efter omröstning med 17 röster för utredning
och 4 röster mot utredning beslutades att styrelsen ska göra en utredning på 1-2 hus.

§ 15

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 16

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

§ 17

Mötets avslutande
Mötesordförande Ulrika Leray tackade för förtroendet att få leda årsmötet och
överlämnade klubban till ordförande Kent Eriksson-Pripp. Kent tackade för förtroendet.
Sekreterare

Louise Hellman
Justeras

Ulrika Leray
Mötesordförande

Petra Starborg
Justerare

Björn Lager
Justerare

