
 

 

Protokoll från Medlemsmöte i Svensboda natur- och fritidsförening, SNF, 

lördagen den 24 september 2016 kl 13.30 i Föreningshuset vid fotbollsplanen 

Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås 

på föreningens anslagstavlor i området. 

1 Medlemsmötets öppnande 
Mötet öppnades av Jan Carlsson. 
 

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst 
Frågan besvarades med ja. 
 

3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lars Gröndahl. 

 
4 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Gunnel Hernegran. 

 
5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Jan Brinck. 
 

6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, 38 av 170 delägarfastigheter representerades på stämman. 

 
8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2017 
Under 2017 planeras en andra impregnering av bryggan vid Östra badet, underhåll av 
containern vid fotbollsplan samt en översyn av målen vid fotbollsplan. Stigarna i Kvarnkärret 
och Sjöhägnaden kommer att röjas. Ängsmarken kommer att slås i slutet av juli. Uppdatering 
av föreningens skogsbruksplan kommer att ske i samråd Skogsstyrelse och kommun. 
Bronsåldersgraven vid Eskils backa och kvarnlämningarna vid Kvarnängen skall underhållas 
enligt fornminneslagen. Styrelsen har för avsikt att ekonomiskt stödja föreningarna i 
Svensboda och i gengäld ansvarar föreningarna för Kvarnängen, Norra badet, fotbollsplanen 
och bouleplanen.  
Förutsättningen för att genomföra förvaltningsplanen med tillhörande budget är att minst 
155 medlemmar betalar sina medlemsavgifter. 
Styrelsens förslag till förvaltningsplan godkändes. 
 

http://www.svensboda.se/


9 Styrelsens förslag till budget för 2017 
Styrelsens förslag till budget godkändes, vilket innebär en höjning med 250 kr till 600 kr för 
2017.  
 

10 Val av ledamot till styrelsen 
Föreningens kassör, Per-Arne Lundin, avgår på egen begäran 2016-12-31.  
Till kassör och ordinarie ledamot från 2017-01-01 fram till medlemsmötet i maj 2017 valdes 
Ann Fondin-Sjöström. 

 
11 Inkomna skrivelser/motioner 
Inga skrivelser/motioner har inkommit. 

 
12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
13 Avslutning 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet Mötets ordförande 

…………………………………………….

……………………………………………… 

/Gunnel Hernegran/ /Lars Gröndahl/ 

 

Justeras: 

……………………………………………….

………………………………………………. 

/Berit Staaf/ /Jan Brinck/ 


