
 

Protokoll föreningsstämma i SSF, Svensboda 
samfällighetsförening 2013 
 
Lördagen den 25 maj 2013 kl 10.00-11.00 
Föreningshuset vid fotbollsplanen 
 

1 Årsmötets öppnande 
      Mötet öppnades av Jan Carlsson 

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

 
3 Val av ordförande för mötet 
       Till ordförande för mötet valdes Eilert Nordensson 

 
4 Val av sekreterare för mötet 
      Till sekreterare för mötet valdes Eva Karlsson 

 
5 Val av två justerare tillika rösträknare 
      Till justerare tillika rösträknare valdes Karin Roberts och Lisa Randbäck 

 
6 Godkännande av dagordningen 
      Mötet godkände den förelagda dagordningen 

 
7 Fastställande av röstlängd 
       Mötet fastställde avprickningslistan som röstlängd. 
        Det var totalt 47 medlemmar närvarande 

 
8 Fastställande av förvaltningsberättelse för 2012 
       Förvaltningsberättelsen fastställdes av mötet  

 
9 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2012 

Riktades kritik mot föregående styrelse för att den använt 5734 kr till underhåll av 
föreningshus, vilket inte anses vara förenligt med samfällighetens verksamhet. Resultat 
och balansräkningen fastställdes av mötet  

 
10 Revisorernas berättelse 
       Lena Holmberg föredrog revisorernas berättelse. 
        Mötet godkände berättelsen 

 
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna 
       Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelserna och mötet beviljade styrelserna 
        ansvarsfrihet för förvaltningsåret 2012 med reservation från en enskild medlem 

 



 
 
12 Förvaltningsplan för 2013 
       Mötet godkände förvaltningsplanen  

 
13 Val av styrelseledamöter.  
       Valberedningen företräddes av Marie Grönmark-Carlsson  
        Till ledamot på 1 år omvaldes Anne-Lie Källström  
        Till ledamot på 2 år valdes Åke Pettersson 
        Till ledamot nyvaldes Per-Arne Lundin på 1 år 
        Till ledamot nyvaldes Eilert Nordensson på 2 år  

 
14 Val av suppleanter för 1 år.  
        Till suppleanter omvaldes Anders Hammar och Gunilla Halldén 

 
15 Val av revisor för 2 år.  
        Till ny revisor valdes Karin Roberts 

 
16 Val av revisorssuppleanter för 1 år.  
       Till revisorssuppleanter omvaldes Elisabeth Karlsson och Therese Oxfält  

 
17 Val av valberedning.  
       Mötet omvalde Marie Grönmark Carlsson på 1 år 
        Till nya i valberedningen valdes Annika Ahlstedt och Agneta Karlsson på 1 år 

 
18 Motioner 
       Inga motioner  

 
19 Övriga frågor 
       Jan Carlsson informerade om kostnader att behandla vägarna med kalciumklorid för  
        att binda dammet som uppstår vid bilkörning. Det skulle kosta 16 200 kr vilket skulle  
        innebära en kraftig höjning av medlemsavgiften. Ingen behandling kommer att göras. 
        En fråga angående vinterunderhåll besvarades med att alla vägar ska plogas. 

 
20 Avslutning 
       Ordförande tackade alla för visat intresse och mötet avslutades. 
        Avgående ledamöter avtackades av Jan Carlsson 
 
Vid protokollet Mötesordförande 
 
 
Eva Karlsson Eilert Nordensson 
 
Justeras 
 
 
Karin Roberts  Lisa Randbäck 


