
Protokoll föreningsstämma i SSF, Svensboda
samfällighetsförening 2013

Lördagen den 31 maj 2014 kl. 10.00 -11.00
Föreningshuset vid fotbollsplanen
Närvaro: 50 personer

Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås
på föreningens anslagstavlor vid Bergbacken och fotbollsplanen

1 Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av Jan Carlsson. Styrelsen presenterade sig.
Jan Carlsson informerade om samfällighetens bakgrund och funktion.

2 Fråga om föreningsstämman är i behörig ordning utlyst
Mötet är i behörig ordning utlyst.

Kommentar: önskemål att utskick inför årsmötet ska vara lättare att läsa.

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

4 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Emrika Larsson.

5 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Christer Hansson.

6 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände den förelagda dagordningen.

7 Fastställande av röstlängd
Mötet fastställde avprickningslistan som röstlängd.

8 Fastställande av förvaltningsberättelse för 2013
Mötet fastställde förvaltningsberättelsen.

9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2013
Mötet fastställde resultat- och balansräkning för 2013.

10 Revisorernas berättelse
Karin Roberts föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelserna.



11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna
Mötet beviljade styrelserna ansvarsfrihet för förvaltningsåret 2013.

12 Val av ordförande och styrelseledamöter.
Valberedningen företräddes av Marie Grönmark-Carlsson.
Grönmark Carlsson berättade att medlemmarna blir mer och mer positiva till att ställa upp
som styrelseledamöter och att vi nu dessutom har en jämställd styrelse.

Till ordförande valdes Jan Carlsson ordförande 2 år, omval.
Till styrelseledamot valdes Jan Brink 2 år, omval.
Till styrelseledamot valdes Per-Arne Lundin 1 år, omval.
Till styrelseledamot valdes Eva Karlsson 2 år, nyval.
Till styrelseledamot valdes Anders Lindberg 2 år, nyval.

Till anläggningsansvarig valdes P-O Bergman 2 år. OBS uppdraget ingår inte i styrelsen.

Samtliga val och nyval kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se
samt anslås på föreningens anslagstavlor i området.

13 Val av styrelsesuppleanter för 1 år.
Till suppleanter valdes Anders Hammar, omval.
Till suppleant valdes Gunnel Hernegran, nyval.

14 Val av revisor för 2 år.
Till revisor valdes Therese Oxfält, nyval.

15 Val av revisorssuppleanter för 1 år.
Till revisorssuppleanter valdes Elisabeth Karlsson, omval.
Till revisorssuppleant valdes Peter Hummerhielm, nyval.

16 Val av valberedning 1 år.
Mötet valde Marie Grönmark Carlsson, omval.
Mötet valde Annika Ahlstedt, omval.
Mötet valde Berit Staaf, nyval.

17 Motioner
Inga motioner

18 Övriga frågor
Medlem påpekar att en besiktning från Vägverket rekommenderar att vi lägger på slitlager
på vägarna och undrar om det finns planer från styrelsen att följa rekommendationerna.
Vägansvarige Eilert Nordensson informerar om att styrelsen anlitat en fristående vägexpert
som rekommenderar att vägarna i området bomberas, grusas och vältas. Detta kommer ske
under hösten 2014 alternativt våren 2015.



Det ska vara fuktig väderlek när detta sker vilket innebär att det inte är lämpligt att
genomföra sommartid. En femårsplan för vägunderhåll kommer läggas fram till
medlemsmötet i september. Medlem föreslår att åtgärden genomförs redan under hösten
så att kommande vinter inte sliter mer på vägarna än nödvändigt.

Medlem önskar mer information angående bristen på lämplig grusstorlek som anges i
verksamhetsberättelsen. Styrelsen förtydligar att det dels beror på byggnation av broar i
Riala, dels beror på brist på grus. Medlem ställer sig frågande till att styrelsen inte letat grus
på annat håll. Styrelsen tar till sig kritiken och tar gärna emot tips på andra möjliga
leverantörer.

Medlem påpekar att vi alla kan bidra till att vägarna håller bättre genom att vi kör försiktigt
och håller låga hastigheter. Då håller vägarna bättre.

Medlem undrar om uppställningsplats för stora fordon på Lokärrsvägen. De som bor där är
oroliga för att detta påverkar grundvattnet negativt och anser att uppställningsplatsen
upplevs som negativ för de boende. Styrelsen svarar att entreprenören för
vintervägunderhåll har hyrt plats där och att det underlättar tillgång till maskinerna i det fall
plogning behöver genomföras med kort varsel. Styrelsen kommer att inspektera platsen och
undersöka om och i så fall hur det går att förbättra för de boende.

Information om Grannsamverkans insatser lämnas av Ingmar Pettersson, se
www.svensboda.se. Inga rapporterade inbrott i området under året men ett antal incidenter
i närområdet. Frågor om Grannsamverkan lämnas till respektive grannsamverkansombud.
Förteckning över Grannsamverkans styrelse lämnas till SSFs styrelse. Grannsamverkan
efterfrågar medlemsförteckning med telefonnummer och undrar om SSF kan erbjuda detta.
SSFs styrelse har lämnat tomtkarta, fastighetsägare, adress i Svensboda samt hemadress.
Telefonnummer får Grannsamverkan söka på hitta.se/eniro.se. Förslag från medlem, att alla
som vill kunna nås via telefon uppmuntras lämna sitt telefonnummer direkt till sitt
grannsamverkansombud.

19 Avslutning
Ordförande tackade alla för visat intresse och mötet avslutades.

Vid protokollet Mötesordförande

Emrika Larsson Lars Gröndahl

Justeras

Berit Staaf Christer Hansson


