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

lördagen den 30 september2017 efter mötet i SSF i Föreningshuset vid 

fotbollsplanen 

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 Lisa Randbäck. 
 

6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

7 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, 34 av 141 medlemsfastigheter representerades på stämman. 

 
8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2018 
Jan Carlsson presenterade planerade åtgärder för 2018. Containern vid fotbollsplanen målas 

en andra gång och badflotten vid Östra badet får en andra impregnering. Stigarna i 

Kvarnkärret och Sjöhägnaden röjs på arbetsdagarna och fornlämningarna underhållas. 

Sockenvägen vid Kvarnkärret återställs efter tunga transporter. Ängarna slås i augusti. 

Styrelsen har för avsikt att stödja föreningarna i Svensboda. I gengäld ansvarar föreningarna 

för Svensbodaloppet för barn, underhållet av Kvarnängen, gräsklippningen vid Norra badet, 

gräsklippningen av fotbollsplanen och bouleplanen. För allas trevnad kommer block 1-2 att 

arrangera midsommarfirandet 2018. 

Styrelsens förslag till förvaltningsplan godkändes. 
 

Förutsättningen för att genomföra förvaltningsplanen 2018 med tillhörande budget är att 
minst 141 medlemmar betalar sina medlemsavgifter. 
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9 Styrelsens förslag till budget för 2017 
Kassören Meta Sundin presenterade styrelsens förslag till budget vilken innebär en 
oförändrad avgift på 550 kr för 2018. Mötet godkände förslaget. 
Avgiften till SNF skall betalas senast den 30 april 2018. Faktura skickas i mars 2018. 
 

10 Inkomna motioner och skrivelser 
Inga skrivelser/motioner har inkommit. 

 
11 Övriga frågor 
Medlemsmötet informerades om att Jesper Forslöw, block 7, har åtagit sig att vara 
huvudkontaktombud för Grannsamverkan. Information på hemsidan kommer att dateras 
upp. 

 
12 Justering och anslag av protokollet 
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås 

på föreningens anslagstavlor i området. 

13 Avslutning 
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet   Mötets ordförande 

…………………………………………….  ……………………………………………… 

/Gunnel Hernegran/   /Lars Gröndahl/ 

 

Justeras: 

……………………………………………….  ………………………………………………. 

/Berit Staaf/   /Lisa Randbäck/ 

http://www.svensboda.se/

