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PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RESÉDANS 
ÅRSSTÄMMA 2011-03-31 
Ordförande Pär Malmberg hälsar alla välkomna  
 
§ 1 Ordförande för stämman. 
Till ordförande för stämman väljs Mats Pettersson 
 
§ 2 Sekreterare för stämman. 
Till sekreterare för stämman väljs Pär Malmberg 
 
§ 3 Justerare 
Till att justera dagens protokoll och vara rösträknare väljs  
Christer Karlsson (K37) och Boo Thuvander  (K105) 
 
§ 4 Närvarande 
22 hus är representerade. 
Närvarande från Klarbärsvägen:  
15, 27, 29, 37, 45, 47, 51, 53, 57, 69, 77, 79, 81, 91, 105, 107, 111 
Närvarande från Odonvägen:  4, 6, 18, 20, 22 
 
§ 5 Dagordning 
Dagordningen godkännes, med en ändring; val av styrelseledamöter görs före val av 
ordförande. 
 
§ 6 Kallelse 
Kallelse delades ut i brevlådorna 16 mars. Mötet anser att stämman är behörigen utlyst. 
 
§ 7 Styrelsens berättelse 
Verksamhetsberättelsen samt årssammandraget föredras.  
Verksamhetsberättelsen godkänns med tillägget att rubriken ’Styrelsen’ bör ändras till 
’Förtroendevalda’. 
Årssammandraget godkänns.  
Ett önskemål framfördes från en enskild medlem om att även budgeten fortsättningsvis 
redovisas i årsmöteshandlingarna.  
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse föredras och godkänns med tillägg att formuleringarna ’Resultat och 
balansräkning’ bör tas bort eftersom dessa termer inte finns med i det ekonomiska 
årssammandraget. 
 
§ 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 1500 kronor vardera, kassör 
3000 kronor, resterande fördelas efter närvaro på styrelsemöten. 



 2

 
§ 11 Verksamhetsplan 
Stämman antar styrelsens verksamhetsplan för år 2011 med tillägg 
Styrelsen får i uppdrag att  

 utreda frågan om enskilda eluttag med mätare i garagen 
 tioårig underhållsplan 
 trädplanering 

 
§ 12 Styrelsens förslag till budget och utdebitering, 
Styrelsens förslag till budget för 2011 ändras  
 

 Utgifterna ökas med 50 000 kronor, som ska tas från Eget kapital 
 
Dessa pengar ska fördelas på en trädplanteringsplan, tioårig underhållsplan och ökad kostnad 
för kabeltvunderhåll. 
Medlemsregistret bör kompletteras så att det framgår att det samtidigt är en debiteringslängd. 
Utdebiteringen på 1500 kronor per kvartal och hus är oförändrad. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter för en mandattid på två år 
Stämman väljer 
Harry Tåkvist (K27) 
Pontus Quick  (K57) 
 
§ 14 Val av ordförande 
Harry Tåkvist (K27) till styrelseordförande på ett år. 
  
§ 15 Val av styrelsesuppleanter för en mandattid på ett år 
Stämman väljer 
Lars-Erik Björn (K53, omval) 
Mats Pettersson (K91, omval)   
Fredrik Lilja (K3, omval) 
Bengt Skyllqvist (K75, omval)  
Kerstin Öhrn (K5, omval)  
 
§ 16 Val av revisor för en mandattid på två år. 
Till revisor väljs Björn Malmberg (K69, omval)  
 
§ 17 Val av revisorssuppleanter för en mandattid av ett år. 
Stämman väljer Sonja Ström (K55, omval) och Torbjörn Carlsson (K29, omval)  
 
§ 18 Val av valberedning 
Stämman väljer 
Annika Fredriksson (K91) och Irene Tåkvist (K27), båda omval, för en period av ett år. 
Annika Fredriksson är sammankallande.  
 
§ 19 Övriga frågor 

 Nytt utseende på webbsidan kommer inom kort. 
 Styrelsen fick i uppdrag att se över ordningsreglerna. 
 Mailadresslista till alla medlemmar 
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§ 20 Avslutning 
Boo Thuvander tackade styrelsen för det arbete den lagt ned under det gångna året och 
därefter avslutade mötesordförande Mats Pettersson mötet. 
 
 
 
Karlskoga den 31 mars 2011 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Pär Malmberg sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Protokollet justeras  
 
 
 
--------------------------  ---------------------------------- 
Christer Karlsson  Boo Thuvander 


