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1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Maria Lindgren. 
2. Till justeringsmän valdes Peter Forsberg och Göran Bengtsson. 
3. Kallelsen godkändes.  
4. Dagordningen fastställdes.  
5. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse 2007. (Bilaga till kallelse).  
       Mötet godkände verksamhetsberättelsen.  
6. Kassör Petra Urvegard läste upp revisionsberättelse för 2007. 
7. Kassör Petra Urvegard redogjorde för 2007 års resultat- och balansräkning.  

8. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning. 
9. Fastställande av årsavgiften för 2008. Avgiften fastställdes till 0 kronor per hushåll.  
10. Stämman valde följande styrelse och revisorer jämte suppleanter för 2008: 
 2UGI|UDQGH� -DQ�2ORI�+LOPHUVWDP 
� .DVV|U� � 3HWUD�8UYHJDUG�  
� 6HNUHWHUDUH� gUMDQ�6WUDQGEHUJ�  
� 6W\UHOVHVXSSOHDQWHU� 3HWHU�)RUVEHUJ�  
� � 5RELQ�0DGGRFN� � �
������5HYLVRU� � *XQQHO�/XQGEHUJ�  
������5HYLVRUVXSSOHDQW� /HLI�+HOOHUVWHGW�  
11. Övriga frågor. 

$QJnHQGH�XSSO|VDQGHW�DY�YnU�HNRQRPLVND�I|UHQLQJ�
Det visade sig inte vara så enkelt att upplösa den ekonomiska föreningen. Vi hade ju t ex fullmakt från 
alla hushåll. Men så här är det - om inte någonting hänt med föreningen i Bolagsverkets rullor på tio år, så 
räcker det med att någon i den tio år gamla styrelsen intygar skriftligen till Bolagsverket om föreningens 
upplösande, så är det klart sedan. Styrelsen som fortfarande finns namngiven hos Bolagsverket är bland 
andra Björn Ring, Jenny och Christine. Styrelsen föreslår att vi vilar i två år och sedan ber någon ur den 
fd styrelsen att skriva in om upplösandet. 

12. Stämman avslutas. 
 
 
________________________________ 
Sekreterare Maria Lindgren 
 

 
Justeras:_______________________________                ___________________________________               
 Peter Forsberg Göran Bengtsson 
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�
1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Maria Lindgren. 
2. Till justeringsmän valdes Peter Forsberg och Göran Bengtsson. 
3. Styrelsens och revisorernas berättelser. 

Petra Urvegard redogör för revisorsberättelsen. Resultat- och balansräkningen delas ut. 3 986 kronor har 
varje fastighet innestående. 

4. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 
5. Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna är inkomna.  
6. Styrelsen och revisorerna avsäger sig ersättning 
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.  

Stämman beslutar att varje medlem/ hushåll betalar samma summa för 2008 som förra året, det vill säga  
2 300 kronor, då vi behöver bygga upp vår ekonomi inför framtida rörledningsbyten. Man kan antingen 
betala allt på en gång eller dela upp betalningen på två gånger - sista maj och sista november. Petra 
skickar ut inbetalningskort. 
Under 2008 kommer vi att ha utgifter för spolning av rören samt medlemskapet i Villaägarnas 2008.  
Stämman beslutar att vi säger upp föreningens medlemskap i Villaägarnas.  
Jan-Olof beställer spolning av rören snarast. 

8. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter  
Ordförande Jan-Olof Hilmerstam (1 år) 
Kassör  Petra Urvegard  (1 år) 
Sekreterare Örjan Strandberg (1 år) 
Styrelsesuppleanter Peter Forsberg  (1 år) 
  Robin Maddock (1 år)  

9. Val av revisorer och suppleanter  
Revisor  Gunnel Lundberg (2 år) 
Revisorsuppleant Leif Hellerstedt (1 år) 

10. Valberedning. Vi måste förbereda för en ny ordförande och en ny kassör nästa år. Stämmans deltagare får 
i uppdrag att ta med sig frågan hem. Vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i styrelsen och i 
föreningen. Ordförande och kassören försöker själva hitta sina ersättare, men styrelsen sammanträder 
under hösten för att hjälpas åt att hitta namn. 

11. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt. 
Protokollet skickas ut till alla medlemmar, mejlas till dem som lämnat mejladress och läggs ut på den nya 
hemsidan som Örjan skapat. 

���� Övriga frågor 
2OMHWDQN�YLG�OHNSODWVHQ 
Örjan kontaktar EFAB och ber dem ta hand om tanken under lekparken  
5|UOHGQLQJDUQD 
Bordlagd fråga från stämman i fjol. Stämman beslutar att styrelsen tar reda på vad det skulle kosta att 
lägga helt ny ledning, istället för att försöka underhålla den gamla. Ansvarig Jan-Olof. 
+HPVLGDQ�I|U�VDPIlOOLJKHWHQ�
Örjan har nu gjort en hemsida till samfälligheten. www.munchhausen.org/ tvls. Här kommer protokollet 
att finnas samt kontaktuppgifter till alla medlemmar. Även annan info såsom intressanta länkar mm. 
Stämman bestämmer att lägga hemsidan på egen domän. Örjan beställer. 
6WlGQLQJ�DY�OHNSODWVHQ Kommunen kommer och tömmer soporna. 
9DUQLQJ�I|U�EUHYOnGVPDURG|UHU 
5|UPRNDUH Frågan från Peter F om intresse finns för att boka en rörmokare som kan komma och spola i 
kök och badrum. Jan-Olof kollar hans rörmokarkontakt och Örjan och Peter åtar sig att gå ut med en 
intresseförfrågan till alla medlemmar. 
9DUI|U�NRPPHU�LQWH�IOHU�PHGOHPPDU�Sn�YnUD�nUVVWlPPRU"��
Förslag att man gör någonting trevligt i samband med årsstämman. Gatufest eller knytis. Peter F föreslår 
att vi ska skicka ut en enkät. Peter och Örjan pratar ihop sig om detta. 
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bJJNDVWQLQJ 
Peter F (Torkils v 1) berättar om att han blivit trakasserad med äggkastning vid flera tillfällen. Han 
polisanmäler med en  gång och uppmanar alla andra som blir utsatta att göra detsamma. �
1\D�JUDQQVDPYHUNDQVN\OWDU�
Gunnel åtar sig att ringa närpolisen och beställa nya skyltar.�

13. Önskvärt är att ej närvarande medlemmar står för fika vid nästa årsstämma. 
 

14. Stämman avslutas. 
 
 
_______________________________ 

Sekreterare Maria Lindgren 
 
Justeras: 
 
_______________________________                             ___________________________________       
Peter Forsberg Göran Bengtsson 
 


