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PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RESÉDANS 
ÅRSSTÄMMA 2015-04-26 i PROs lokal i Stråningstorps Centrum 
 
Ordförande Harry Tåqvist (K27) hälsar alla välkomna.  
 
§ 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  
Curt Eriksson(K35) och Erik Svensson (K71)  
 
§ 4 Närvarande. 
27 hus är representerade. 
Närvarande från Klarbärsvägen: 5, 27, 29, 35, 37, 47, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 
81, 91, 93, 105, 107, 111 
Närvarande från Odonvägen: 6, 8, 10, 18, 20, 
 
§ 5 Dagordning. 
Dagordningen godkännes. 
 
§ 6 Stämmans behöriga utlysande. 
Mötet anser att stämman är behörigen utlyst. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årssammandrag. 
Synpunkter framfördes av Boo Thuvander (K105) som vädjade till styrelsen att överväga att 
börja använda ett bokföringsprogram i den ekonomiska redovisningen.  
Christer Karlsson (K37) kommer inte åt dokumenten på Resedans webbsida. 
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. (22 250 kr för år 2015). 
 
Vid denna tidpunkt i Årsstämman togs en paus med kaffe och dopp från pizzeria Stråt. 
 
§ 11 Motion från Roger Palmén (K61). 
Motionen handlade om biltrafik förbi lekparken. Styrelsen ansåg att motionen skulle avslås. 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens rekommendationer och avslog motionen. 
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§ 12 Motion från Christer Karlsson (K37). 
Motionen handlade om bildandet av en TV-förening som skulle få överta samfällighetens 
befintliga TV-anläggning. Styrelsen ansåg att motionen måste avslås då distribution av TV 
ingår som en del i samfälligheten Resédans förrättningsbeskrivning.  
Årsstämman gick på styrelsens linje och avslog motionen. 
 
§ 13 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan. 
Gunnar Nordqvist (K81) ansåg att styrelsen bör göra något åt västra garageplanens asfalt, 
detta ska då prioriteras framför fortsatt tillämpning av Sif Eklunds ” Plan för Resedans 
parkanläggning” (2014)  
Stämman antar styrelsens verksamhetsplan för år 2015, men ger styrelsen i uppdrag att 
kontakta firmor för analys av asfalten på Odonvägens parkering. Utlåtandet ska ligga som 
grund för fortsatt arbete. 
Gunnar Nordqvist (K81) ger också styrelsen uppmaningen att se över garagens takskruvar, 
vilket redan är omnämnt i verksamhetsplanen för 2015. 
Under denna punkt diskuterades också styrelsens Förnyelseplan som antogs på årsstämman 
2014. Förslag om att ta kontakt med några experter på Förnyelseplaner för att få idéer om hur 
föreningens Förnyelseplan kan kompletteras. Pengar ska avsättas för detta i årets budget 
förslagsvis 10 000kr, vilket stämman tillstyrker. 
 
§ 14 Styrelsens förslag till budget och utdebitering, 
Till protokollet bifogas:  
medlemsförteckning från april 2015 med debiteringslängd 2015-2016.  
Styrelsens förslag till budget och utdebitering godkännes av stämman, med tilläggen 
Asfaltering eller fortsatt förnyelse av lekpark, beroende av asfaltens skick. 
Dessutom ska 10 000 kr bokas in för hjälp med förnyelseplan. 
 
Totalt utdebitering 2015 är 516 800 kronor vilket fördelat per fastighet är 7600 kronor. 
Betalning ska ske till föreningens plusgirokonto 432 10 78-0 senast på följande datum. 
31/1, 30/4, 31/7, 31/10 2015 samt 31/1 och 30/4 för 2016 med 1900 kr 
Debiteringslängden gäller fram till stämman 2016. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter för en mandattid på två år 
Stämman väljer 
Harry Tåqvist (K27) och  
Pontus Quick (K57) 
 
§ 16 Val av ordförande 
Stämman väljer 
Harry Tåqvist (K27) till styrelseordförande på ett år. 
  
§ 17 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 
 
§ 18 Val av revisor för en mandattid på två år. 
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Till revisor väljs Björn Malmberg (K69) omval 
 
§ 19 Val av revisorssuppleanter för en mandattid av ett år. 
Stämman väljer Sonja Ström (K55) omval och Carl Wallin (K9) omval  
 
§ 20 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.  
 
§ 21 Övriga frågor 
Synpunkter framfördes:  

• Behöver vi så många sopkärl som vi har just nu. 
• Ställning för postlådor har murknat. Vem betalar lagning? Är det Posten? 
• Iréne Tåqvist (K27) meddelade att några husägare planerar en grillfest för hela 

föreningen. 
• Information till medlemmar bör ske via mail. Detta sker redan idag till de som lämnat 

sin mailadress. Mailadresser till styrelsen finns på Resedans webbsida: Resedan.se 
 

§ 22 Avslutning 
Sittande ordförande Mats Pettersson avslutar mötet. 
 
 
 
Karlskoga den 26 april 2015 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Pär Malmberg (K47) sekreterare 
 
 
 
 
Protokollet justeras  
 
 
 
--------------------------  ---------------------------------- 
Curt Eriksson (K35)  Erik Svensson (K71) 


