
Protokol I från Föreningsstäm ma i Svensboda samfä llighetsförening, SSF,

lördagen den 29 september 2A18, kl 12.15 i Föreningshuset vid fotbollsplanen

1. Föreningsstämmans öppnande
Mötet öppnades av föreningens ordf«irande, Meta Sundin, som också tackade arrangerande
medlemmar för soppa och smörgås som serverats efter arbetsdagen som föregått mötet.

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

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

4 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Louise Thorselius.

5 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Lennart Staaf och lnga-Lill Röjhammar.

6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, 28 av L7O delägarfastigheter representerades på stämman.

8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2019
Föreningens ordförande, Meta Sundin, informerade om att styrelsen har beslutat sig för att
etablera en långsiktig relation med en väghållare och har tagit fram ett offertunderlag som
skickats ut till ett antal entreprenörer.

Styrelsen har också beslutat sig for att utöka den period under vinterhalvåret med jourtid för
att undvika problem med snöskottningsarbetet. Vidare informerades om arbetet med årligt
vägunderhåll.

Styre lsens förslag ti ll förva ltn ingspla n god kändes.
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9 Styrelsens förslag till budget för 2019
Styrelsens ordförande Meta Sundin presenterade förslaget till budget. Hon informerade om
att det grusningsarbete som var planerat till 2018 kommer att genomföras under 20L9.

Styrelsens förslag till budget godkändes och avgiften fastställdes till 1500 kronor för 2019.

10 Fastställande av debiteringslängd för 2019
Debiteringslängden presenterades och godkändes.

11 lnkomna motioner/skrivelser
lnga skrivelser/motioner har inkommit.

12 övriga frågor
En medlem önskade att styrelsen publicerar kontaktuppgifter på föreningens hemsida vilket
också kommer att genomföras.

En fråga om vägunderhållet på Lillbacksvägen ställdes. Styrelsen informerade om att vägen
har problem med grus som åker iväg vid kraftigare regn. De kommer se över hur problemet
kan åtgärdas.

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

på föreningens ansfagstavla vid fotbollsplanen.

14 Avslutning
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Vid protokollet
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