
Årsstämmoprotokoll./2008

Plats: Samfällighetslokalen
Tid: Måndagen den 7 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma.

1.  Mötets öppnande
 Ordförande för stämman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.  Stämmans behöriga utlysande.
Stämman fastslog att kallelsen har varit behörigt utlyst. Synpunkter anfördes att kallelsen skall i god tid finnas på 
hemsidan och i pappersform för de som inte har egen uppkoppling i hemmet

3. Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen.

4.  Val av ordförande för stämman
Stämman valde Stefan Gädda för stämmans ordförande. 

5. Val sekreterare för stämman
Håkan Bengtsson valdes till sekreterare för stämman

6.  Val av justeringsmän tillika rösträknare
Per Arrbro och Johan Lindgren valdes till rösträknare tillika justeringsmän för stämman. 

7.  Fastställande av röstlängd
Röstlängden för stämman fastställdes till 23 närvarande.

8.  Verksamhetsberättelse för det gångna året
Ordförande uppläste verksamhetsberättelsen som stämman sedermera godkände.

9.  Revisorernas berättelse
Revisorerna Carina Hildebrand-Lindahl och Patrik Bergström har granskat räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 
förvaltning för år 2007. De tillstyrkte att balansräkning och resultaträkning skall fastställas och att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet under räkenskapsåret. 

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Investeringsplan för Gräsåker
Stämman beslöt att godkänna den föreliggande investeringsplanen med tillägget att kantstensläggning skall utföras 
samtidigt då kompletteringsasfaltering utförs.



12.  Motioner
 a) Anslutande till ComHems kabelnät
 Stämman gav motionen sitt enhälliga bifall med följande förbehåll;
att offerten tydliggör ägandet av kabelnätet där förutsättningen är att samfälligheten erhåller ägandeskapet av 
densamma
att det är godkänt att utföra intrång i privata enskilda fastigheter
att installation av nät utförs utvändigt på lämpliga platser
att grävplan och dess återställande godkänns av styrelsen och ComHem.

b) Farthinder
Stämman avslog med rösterna 10 emot, 9 för samt 4 nedlagda röster motionen för farthinder på området

c) Parkering i området med hjälp av P-bolag
Stämman erhöll två efter varandra likalydande röstningsresultat 9 för, 9 emot. Genom lottning avslog stämman 
motionen parkering i området med hjälp av P-bolag.

d) Klätterställning Kompan Basic621 gård 8
Med röstetalen 15 för och noll emot samt 7 nedlagda röster biföll stämman motionen klätterställning gård 8.

13.  Förändring av samfällighetsavgift
 Stämman beslöt att fr. om 1/1 2009 sänka samfällighetsavgiften med 100 kr.

14. Fastställande av budget
 Stämman antog enhälligt budgeten för 2008.

15. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslog Annica Lewander till samfällighetens ordförande. Stämman antog enhälligt valberedningens 
förslag.

16. Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslog till ordinarie styrelseledamöter: Per Arrbro, Liva Brattwall och Håkan Bengtsson. Till 
suppleanter föreslogs Jörgen Beckman och Mats Nilsson. Stämman antog enhälligt valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog Mats Friberg till föreningens revisor. Stämman antog valberedningens förslag.

18. Val av valberedning samt sammankallande
 Stämman beslöt att styrelsen är sammankallande i valberedningen

19. Val av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämman beslöt att stämmoprotokollet hålls tillgängligt hos Håkan Bengtsson 47F

20.  Tid och plats för stämmoprotokollets justering
Stämman beslöt att protokollet skall justeras hos Håkan Bengtsson 47F den 29/4.

21. Stämmans avslutande
 Ordförande avslutade stämman



22. Övriga frågor
Stämman ansåg att nya sidor i gröna boken är nödvändiga för vissa fastighetsägare. Stämman föreslog till styrelsen 
att ge en lathund till varje nytt gårdsombud. 

Vid protokollet   Justeras

Håkan Bengtsson 47F   Per Arrbro 5A
   Johan Lindgren 39A


