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PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RESÉDANS 
ÅRSSTÄMMA 2014-04-06 i PROs lokal i Stråningstorps Centrum 
 
Ordförande Harry Tåqvist (K27) hälsar alla välkomna.  
Innan mötet redogjorde inbjudna Sif Eklund för den träd och buskplan som hon fått i uppdrag 
att utarbeta. 
 
§ 1 Ordförande för stämman. 
Till ordföranden för stämman väljs Mats Pettersson (K91) 
 
§ 2 Sekreterare för stämman. 
Till sekreterare för stämman väljs Pär Malmberg (K47) 
 
§ 3 Justerare 
Till att justera dagens protokoll och vara rösträknare väljs  
Torbjörn Carlsson (K29) och Gunnar Nordqvist (K81)  
 
§ 4 Närvarande 
33 hus är representerade. 
Närvarande från Klarbärsvägen: 3, 5, 9, 15, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 61, 63, 69, 71, 
73, 75, 77, 81, 91, 93, 95, 105, 107 
Närvarande från Odonvägen: 6, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 
 
§ 5 Dagordning 
Dagordningen godkännes med tillägget på § 14 att debiteringslängden framlägges. 
 
§ 6 Stämmans behöriga utlysande 
Mötet anser att stämman är behörigen utlyst. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årssammandrag 
Synpunkter framfördes av Boo Thuvander (K105) om att föreningen inte beaktar god 
redovisningssed i.o.m. att man använder Excel för den ekonomiska redovisningen.  
Dessutom bör inte utbetalaren ensam attestera fakturor. Styrelsen fick i uppdrag att se över 
rutinerna i fråga. 
Verksamhetsberättelsen samt årssammandraget föredras. Båda godkändes.  
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
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. (22 200 kr för år 2014) 
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. 
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§ 11 Motion 
Gunnar Nordqvist motion angående sophantering bestod av tre delar: Att avgiften övertas av 
samfälligheten, att minska antal kärl och att minska hushållens kostnad.  
Styrelsens förslag till stämman var: att föreningen övertar renhållningsavgifterna, med 
tilläggen att kvartalsavgiften höjs med 400 kronor per kvartal fr.o.m. kvartal 3, för att kunna 
betala de ökade kostnaderna för att sköta sophanteringen. Samt att minskningen av antalet 
kärl avslås.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att gälla från och med 1/7 2014. 
Avgiftshöjningen betalas på Kvartalsavgiftsfakturan som ska vara betald 31 /7 2014, förutsatt 
att Karlskoga Energi & Miljö hinner ändra sina rutiner. 
 
§ 12 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 
Stämman antar styrelsens verksamhetsplan för år 2014.  
 
§ 13 Styrelsens förslag till Förnyelseplan 
En diskussion uppstod om vissa årtal i planen. Styrelsen påpekade att Förnyelseplanen är ett 
levande dokument som kan komma att ändras med hänsyn tagen till den verklighet vi lever i. 
 
§ 14 Styrelsens förslag till budget och utdebitering, 
Godkännes av stämman. 
Till protokollet bifogas:  
medlemsförteckning per 5 april 2014 med debiteringslängd 2014-2015.  
Debiteringslängden framlägges för granskning. Styrelsens förslag till budget 
och utdebitering godkännes av stämman. 
Totalt utdebitering 2014 är 462400 kronor vilket fördelat per fastighet är 6800 kronor. 
Betalning ska ske till föreningens plusgirokonto 432 10 78-0 senast på följande datum. 
31/1 1500 kr, 30/4 1500 kr, 31/7 1900 kr, 31/10 1900 kr 31/1-15 1900 kr, 30/4-15 1900kr 
Debiteringslängden gäller fram till stämman 2015. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter för en mandattid på två år 
Stämman väljer 
Birgitta Nordin (K47) omval 
Pär Malmberg (K47) omval 
Stefan Forsman (O6) omval 
 
§ 16 Val av ordförande 
Harry Tåqvist (K27) till styrelseordförande på ett år. 
  
§ 15 Val av styrelsesuppleanter för en mandattid på ett år 
Stämman väljer 
Lars-Erik Björn (K53) omval 
Fredrik Lilja (K3) omval 
Bengt Skyllqvist (K75) omval 
Kerstin Öhrn (K5) omval 
Torbjörn Carlsson (K29) omval 
 
§ 16 Val av revisor för en mandattid på två år. 
Till revisor väljs Björn Malmberg (K69)  omval 
 



§ 17 Val av revisorssuppleanter iör en mandattid av ett år. 
Stämman väljer Sonja Ström (K55) omval och Carl Wallin (K9) omval 

§ 18 Val av valberedning 
Stämman väljer 
Irene Tåqvist (K27) omval och Inga-Lill Lundin (K65) omval för en period av ett år. 
Irene Tåqvist är sammankallande. 

§ 19 Övriga frågor 
Synpunkter framfördes: 
räta upp sneda skyltar vid infarterna 
sätt upp "varning för barn" skyltar vid lekparken 
montera översiktskartor på garagens gavlar 
ändring av verksamhetsplan; ny asfaltering på Odonvägens parkering är AKUT, viktigare 
åtgärd än att fortsätta förnya lekparksområdet 

§ 20 Avslutning 
Sittande ordförande Mats Pettersson avslutar mötet. 

Karlskoga den 6 april 2014 

Protokollet justeras 
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