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Protokoll fört vid ordinarie stämma för Björnboda Samfällighetsförening  

den 26:e mars 2018 i Sörgårdsskolans matsal. 
 

§ 1 Mötets öppnade 

Samfällighetens ordförande Petter Hällgren hälsade alla välkomna och förklarade stämman 

öppnad 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Petter Hällgren valdes till stämmans ordförande och Åke Muhonen till sekreterare 

 

§ 3 Fråga om kallelsen skett enligt stadgarna 

Beslöts att kallelse skett enligt stadgarna 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 5 Upprättande av röstlängd 

Röstlängden bestämdes till 20 röstberättigade, inga fullmakter 

 

§ 6 Val av justeringsmän/rösträknare 

Pia Onevi och Wanda Manrara valdes till justeringsmän och tillika rösträknare. 

Som tillsammans med mötets ordförande ska de justera protokollet för denna stämma 

 

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Styrelsens berättelse framgick av utskickat material, och godkändes utan krav på muntlig 

presentation 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Bo Eneholm redogjorde för revisorernas arbete som han tillsammans med Agneta Sjölund och 

Jan Eriksson utfört. Undertecknad revisionsberättelse lämnades till styrelsen med förslag om 

ansvarsfrihet 

 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

I frågan om ansvarsbefrielse, styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

 

§ 10 Framställningar från styrelse eller motioner från medlemmar 

Inga motioner har inkommit från varken styrelse eller medlemmar 

 

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer 

Ersättningen för styrelsen höjs med ungefär 10%, oförändrad ersättning för revisorer 

 

§ 12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 

Resultat för 2017 och budget för 2018 godkändes 

 

§ 13 Fastställande av debiteringslängd 

Debiteringslängden fastställdes 

 

 

 

§ 14 Val av styrelseordförande, ledamöter samt suppleanter 
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På valberedningens förslag valdes: 

Ordförande: Petter Hällgren Ny val, 1år 

Ledamöter: 

**Kassör vakant se nedan Vakant 

Dan Tägt   Nyval, 2år 

Stefan Cederqvist  Kvarstår, 1år 

Marynell Silvera Sosa  Kvarstår, 1år 

 

Suppleanter: 

Åke Muhonen  Nyval, 2år 

Wanda Manrara  Kvarstår, 1år 

 

§ 15 Val av revisorer 

Revisorer: 

Bo Eneholm   Kvarstår, 1år 

Mats Sundqvist  Kvarstår, 1år 

 

Revisorssuppleanter: 

Agneta Sjölund  Kvarstår, 1år 

Jan Eriksson   Kvarstår, 1år 

 

§ 16 Val av valberedning 

Till valberedning valdes 

Anders Lundin  Nyval, 1år (sammankallande) 

Roland Stoltz   Nyval, 1år 

 

§ 17 Övriga frågor 

- Fiber nätverk 

Samfällighetens fibernätverk har fastigheter som har bristfällig signal, arbete pågår 

med att lösa problemen. 

- Besiktning av fastigheter pga. sprängningar 

Då det pågår sprängningar i vårt område oroas fastighetsägare av skador på 

fastigheterna. 

- Uppdrag till styrelsen att komma med förslag på parkeringslösning för samfälligheten. 

 

§ 18 Meddelande om av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

Beslöts att protokollet kopieras upp och delas ut till varje fastighet. 

 

§ 19 Avslutning 

Ordförande tackade för närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Därefter avslutades stämman och den ny valda styrelsen samlades för att konstituera sig. 

 

**Kassör valdes inte på årsstämman, utan att Lotta senare antog en förlängning på ett 

år, och att ingen extrastämma behövdes då sittande kassör valde att fortsätta. Kan även 

nämnas att styrelsen stämde av med revisorerna och valberedningarna.  

 

 

 

Vid protokollet: 
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Åke Muhonen, mötessekreterare Petter Hällgren, mötesordförande 

  

 

Justeras 

 

  

Pia Onevi Wanda Manrara 
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