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1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Örjan Strandberg. 
2. Till justeringsmän valdes Peter Forsberg och Ulf Åhag. 

3. Kallelsen godkändes.  
4. Dagordningen fastställdes.  
5. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse 2008. (Bilagd till kallelsen).  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Ordförande hälsade även nytillkomna medlemmar välkomna och 
föredrog historiken kring vår ekonomiska förening resp samfällighet 

6. Kassör Petra Urvegard läste upp revisionsberättelse för 2008. 
7. Kassör Petra Urvegard redogjorde för 2008 års resultat- och balansräkning.  
8. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 

9. Fastställande av årsavgiften för 2008. Avgiften fastställdes till 0 kronor per hushåll.  
10. Stämman beslöt välja samma styrelse, revisorer jämte suppleanter för 2008 som i samfälligheten, dvs:: 
 Ordförande Katarina Riesel 
 Kassör  Barbro Eriksson  
 Sekreterare Örjan Strandberg  
 Styrelsesuppleanter Peter Forsberg  
  Robin Maddock   
      Revisor  Leif Hellerstedt  
      Revisorsuppleant Gunnel Lundberg 
�  
11. Övriga frågor. Inga övriga frågor förelåg. 

 
12. Stämman avslutades med utsökt gott bakverk som Annika Dino Karlsson vänligen bakat åt oss. 
 
 
________________________________ 

Sekreterare Örjan Strandberg 
 
 
Justeras:_______________________________                ___________________________________               
 Peter Forsberg Ulf Åhag  
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1. Till ordförande valdes Jan-Olof Hilmerstam och till sekreterare valdes Örjan Strandberg. 

 
2. Till justeringsmän valdes Peter Forsberg och Ulf Åhag. 

 
3. Stämman godkände kallelsen 

 
4. Stämman kunde fastställa dagordningen. 

 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och redogjorde mer i 
detalj för problematiken kring den på samfällighetens mark nedgrävda oljetanken. En diskussion följde om 
kostnadsansvaret för åtgärden. En kostnadsoffert för åtgärd begärs in av styrelsen och Jan-Olof.  
Ordförande läste upp Leif Hellerstedts revisionsberättelse. Petra Urvegard redogjorde för resultat- och 
balansräkningen, vilken tyvärr inte fanns att dela ut inför mötet, utan delas ut samman med detta protokoll. 
6 154 kronor har varje fastighet innestående vilket summerar till sammanlagt 178 453 kronor. 
 

6. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen för år 2008 års förvaltning. 
 

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Anmäldes en motion från Peter Forsberg 
med förslag om ersättning för ordförande, kassör och sekreterare. Petra Urvegaard utvecklade tankar om 
möjliga arbetsgrupper bland medlemmarna och ekonomiska komplikationer om arvodering skulle införas.  

8. Ordförande, kassör och sekreterare avböjer av detta skäl ersättning. 
 

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman beslöt att varje medlems-
fastighet betalar samma summa för 2009 som förra året, d.v.s. 2 300 kronor, som ekonomisk beredskap inför 
framtida rörledningsbyten. Betalning kan göras i ett eller delas upp på två gånger - förslagsvis sista maj och 
sista november. Inbetalningskort bifogas detta protokoll. 
 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter  
Ordförande Katarina Riesel  (2 år) 
Kassör  Barbro Eriksson (2 år) 
Sekreterare Örjan Strandberg (1 år) 
Styrelsesuppleanter Peter Forsberg  (1 år) 
   Robin Maddock (1 år)  
 

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

12. Fråga om val av valberedning samt förslag om kommittéer. Stämman kunde konstatera att framförallt tre 
frågor föreligger som behöver behandlas. Dessa är:  
 

A) Behovet av en utredning av rörsystemens kondition.. Mats Burtu anmälde intresse att titta på saken 
B) Oljetankens avlägsnande. Jan-Olof Hilmerstam åtar sig att fortsätta ta i frågan  
C) Samfällighetens markfastigheter. Petra Urvegaard åtar sig att ansvara för denna fråga. 
 

13. Övriga frågor. Diskuterades ytterligare principen om kostnadsansvaret för saneringen av oljetanken. Beslöts 
hänskjuta beslut tills vi har sett kostnadsuppgifter. Informerades om att Gunnel Lundberg och Petra 
Urvegaard ombesörjt nya skyltar om ”grannsamverkan”. Berättade Örjan Strandberg att han är sedan tidigare 
utsedd kontaktperson gentemot polisen i norrort, vad gäller ”grannsamverkan”. 
 

14. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt. Protokollet skickas ut till alla medlemmar 
samt läggs ut på vår hemsida ZZZ�PXQFKKDXVHQ�RUJ�WYOV. Stämman avslutades. 

 
 
 

_______________________________ 
Sekreterare Örjan Strandberg 
  Justeras: 
 

 
_______________________________                             ___________________________________       
Peter Forsberg Ulf Åhag 
 


