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PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RESÉDANS 

ÅRSSTÄMMA 2010-04-28 

Ordförande Pär Malmberg hälsar alla välkomna  

 

§ 1 Ordförande för stämman. 

Till ordförande för stämman väljs Pär Malmberg 

 

§ 2 Sekreterare för stämman. 

Till sekreterare för stämman väljs Birgitta Nordin 

 

§ 3 Justerare 

Till att justera dagens protokoll och vara rösträknare väljs  

Harry Tåkvist (K27) och Boo Thuvander  (K105) 

 

§ 4 Närvarande 

31 hus är representerade. 

Närvarande från Klarbärsvägen:  

5, 13, 15, 27, 29, 35, 37, 47, 51, 53, 57, 61, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 91, 95, 97, 101, 105, 107, 

111 

Närvarande från Odonvägen:  4, 6, 8, 18, 20, 22 

 

§ 5 Dagordning 

Dagordningen godkännes, med en ändring; val av styrelseledamöter görs före val av 

ordförande. 

 

§ 6 Kallelse 

Mötet beslutar att stämman är behörigen utlyst. 

 

§ 7 Styrelsens berättelse 

Verksamhetsberättelsen samt årssammandraget föredras och godkänns med ett tillägg att 

250 000kr flyttas från redovisat resultat till fondering. 

 

§ 8 Revisorernas berättelser 

Revisorernas berättelse föredras och godkänns. 

 

§ 9 Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag, beviljar stämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

§ 10 Arvoden 

Stämman beslutar att ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning utgörs av ett halvt 

prisbasbelopp, därav reserverar stämman 4000 kronor till revisorer och valberedning.  

1500 kronor var för revisorerna och 500 kronor var för valberedarna.  

Resterande belopp att fördela; ordförande och sekreterare får 1500kr vardera, kassör 3000kr, 

resterande fördelas efter närvaro på styrelsemöten. 

 

§ 11 Verksamhetsplan 

Stämman antar styrelsens verksamhetsplan för år 2010  

Med ändrad text i avsnittet ”ekonomisk redovisning”, där sista stycket ändras till texten: 
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”Revisorerna ska som tidigare  

granska att styrelsen, inklusive kassören har utfört sitt åtagande korrekt,  

samt granska om styrelsen följt stämmans och styrelsemötens beslut. 

Alla verifikationer granskas, samt att dessa är rätt inskrivna. 

Revisorerna har tillgång till den redovisning som görs av alla verifikationer per kontoslag, för 

att enkelt kunna se om budgeten följs.” 

 

§ 12 Motion om” vicevärds arvode” 

Motionen antas av stämman.  

Vicevärd ska utses av styrelsen för kalenderår och arvodet för 2010 ska vara 8000kr  

 

§ 13 Motion om ”att alla medlemmar ska delges styrelseprotokollen” 

Motionen avslås. 

 

§ 14 Styrelsens förslag till budget och utdebitering, 

Styrelsens förslag till budget för 2010 ändras, 

av de 180 000kr som budgeterats till renovering av garagelänga, tas också arvodet till 

vicevärd och inköp till att ersätta skador efter vintern. 

Stämman tar beslut att fortsätta med en utdebitering med 1500kr per kvartal och hushåll. 

 

§ 15 Val av styrelseledamöter för en mandat tid på två år 

Stämman väljer 

Pär Malmberg  (K47) 

Birgitta Nordin (K47) 

Stefan Forsman (O6) 

 

§ 16 Val av ordförande 

Pär Malmberg (K47) till styrelseordförande på ett år. 

  

§ 17 Val av styrelsesuppleanter för en mandat tid på ett år 

Stämman väljer 

Lars-Erik Björn (K 53, omval) 

Mats Pettersson (K91, omval)   

Fredrik Lilja (K3, omval) 

Bengt Skyllqvist (K75, omval)  

Kerstin Öhrn (K5, omval)  

 

§ 18 Val av revisor för en mandatperiod på två år. 
Till revisor väljs Lena Berglund (K73, omval)  

 

§ 19 Val av revisorssuppleanter för en period av ett år. 
Stämman väljer Sonja Ström (K55, omval) och Torbjörn Carlsson (K29, omval)  

 

§ 20 Val av valberedning 

Stämman väljer 

Annika Fredriksson (K91) och Irene Tåkvist (K27), båda omval, för en period av ett år. 

Annika Fredriksson är sammankallande.  
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§ 21 Övriga frågor 

 Vi har problem med parkering inom området, våra medlemmar uppmanas att följa de 

ordningsregler som finns 

Om det är fullt på en parkeringsplan, så hänvisas till den andra. 

 Önskemål framkom att styrelsen gör en översyn av parkområdet 

 Grovsopshanteringen fungerar inte bra. Trädgårdsavfall får inte längre läggas ut som 
grovsopor, om trädgårdsavfall ställs ut så tas inte grovsoporna med. 

 Föreningen har fått en inbjudan till ett samrådsmöte på 
samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 maj 2010, angående vår del i en samfällighet 

vid sjön. Vi har då möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter angående 

detaljplanen för Aggerudsviken -Söder. 

 

§ 22 Avslutning 

Mötesordförande Pär Malmberg tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

De som är intresserade av det ventilations system som det informerades om före dagens  

möte, kan anteckna sig på en lista som finns hos Birgitta Nordin (K47).  

Listan och demonstrationsmaterial finns hos Birgitta fram till de hämtas av firma  

Byggnadsinredning Ingvar Karlsson AB. 

 

 

 

Karlskoga  den 28 april 2010 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Birgitta Nordin sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras  

 

 

 

--------------------------  ---------------------------------- 

Harry Tåkvist  Boo Thuvander 


