
 

Svensboda samfällighetsförening 

Protokoll  

Föreningsstämma 30 maj 2015  

 

1. Föreningsstämman öppnades av ordförande Jan Carlsson. 

2. Föreningsstämman ansågs behörigen utlyst. 

3. Till mötesordförande valdes Lars Gröndahl. 

4. Till mötessekreterare valdes Niclas Thorselius. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare Gunnel Arnefalk och Lisa Randbäck. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Röstlängden fastställdes. 31 närvarande andelsfastigheter. 

8. Förvaltningsberättelse för 2014. Föredrogs av Jan Carlsson och fastställdes av stämman.  

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2014. Föredrogs av Per-Arne Lundin. 

Fastställdes. 

10. Revisorernas berättelse. Föredrogs av Thérèse Oxfält.  

11. Ansvarsfrihet åt styrelsen beviljades.  

12. Val av styrelseledamöter. Åke Pettersson omval till 2017. Eilert Nordensson, omval till 2017. 

Per-Arne Lundin, omval till 2016.  

13. Styrelsesuppleanter. Gunnel Hernegran, omval till 2016. Sture Holmström, nyval till 2016. 

14. Peter Hummerhielm vald till ordinarie revisor. 

15. Revisorssuppleanter valdes Elisabeth Carlsson, omval och Charlotte Lillieroth, nyval.  

16. Till valberedning valdes Monica Bylund Holmström, Bertil Svensson och Marie Grönmark 

Carlsson.  

17. Inga motioner.  

18. Övriga frågor. Medlemsfråga om vägförbättringar. Kassören Per-Arne Lundin berättade om 

planerna att eventuellt inrätta en vägfond. En sådan innebär att det fonderas medel och 

tanken är att en del av överskottet skulle kunna användas till detta. Styrelsen får lägga 

förslag till den kommande stämman för att beslutet ska kunna börja gälla. Förslaget kommer 

vara att avsätta 150 000 kronor. Vid mild vinter kommer det kosta mindre pengar, vid 

hårdare vinter lite mer, det gäller att hitta en medelsumma för ett års förbrukning. 

Revisorerna är vidtalade som godkänner upplägget. Men mer förberedelser behövs inför ett 

beslut. Förslag till beslut i september2015. 

Eilert Nordensson lyfte frågan om arvoden till styrelsen. Sondering av andra föreningar i 

närområdet har gjorts, vilka arvoden och villkor som råder. Det är svårt att rekrytera folk till 

styrelser och en anledning bedöms vara att arvodena inte lockar. Alternativ till att inte kunna 

fylla styrelsen är att tvångsförvaltas, eller att köpa in tjänster. Det blir en stor kostnad om 

Länsstyrelsen skulle tvångsförvalta föreningen.  

 



 

Ordförande Jan Carlsson: Vi har en styrelse minst till 2016. Företag hör av sig som erbjuder 

sig att ta över vår förvaltning, skulle kosta cirka 50 000-60 000 kr om året, det blir alltså 

kostsamt om vi inte får en bra styrselse. Ordföranden har funderat vad som händer efter 

2016, hur gör vi i framtiden när vi inte får folk att ställa upp? Ordförandearvode är 1198 kr. 

En uppmaning till medlemmarna att ställa upp när valberedningen tar kontakt.  

Marie Grönmark Carlsson: Man är utsatt när man sitter i en styrelse och ersättningarna är 

låga. Arvodet är detsamma som 1991. Frågan ställdes om hur mkt skulle man vilja ha för att 

ställa upp. Medlem ansåg att ett förslag skulle kunna tas fram till nästa möte. En annan 

medlem påtalade att drivkraften ska vara intresse – inte pengar, för att sitta i en styrelse. 

Mötesordförande konstaterade att stämman gett styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag 

till nästa möte.  

Medlemsfråga om vinterväghållningen och val av leverantör då den tidigare inte är aktuell 

längre. Styrelsen svarade att ingenting är klart i dagsläget.  

Styrelseledamoten Anders Hammar avtackades av ordförande Jan Carlsson. Anders Hammar 

sade att det känns tryggt att lämna en väldigt bra styrelse, att det görs ett fantastiskt jobb 

och föreningen har en god ekonomi. Anders Hammar önskade kommande styrelse lycka till i 

det fortsatta arbetet. Även Annika Ahlstedt och Marie Grönmark Carlsson avtackades för 

sina insatser i valberedningen.  

19. Mötet avslutades 

  

 

 

 

Niclas Thorselius Lars Gröndahl 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

 

 

 Lisa Randbäck Gunnel Arnefalk 

Justerare Justerare 


