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representerade fastigheter (17 av 29):  
TV: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16  
LS: 1a*, 2a, 4a, 5a, 1b*, 6b*       *=genom fullmakt 
 
 
1. Till stämmans ordförande valdes Petter Danielsson och till sekreterare valdes Örjan 

Strandberg.  
 

2. Till justeringsmän och rösträknare valdes Mats Burtu och Peter Forsberg. 
 

3. Stämman godkände kallelsen, att mötet varit behörigen utlyst .  
 

4. Stämman fastställde dagordningen. 
 

5. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 
Läste Jan-Olof Hilmerstam upp revisionsberättelsen som därmed lades till handlingarna. 
 

6. Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013 års förvaltning. 
 

7. Inga motioner hade inkommit. Inga framställningar från styrelsen förelåg.  
 

8. Styrelsen föreslog inga ersättningar för styrelse- resp revisorsuppdrag, vilket stämman beslutade 
i enlighet med.  
 

9. Fastställdes årsavgiften till oförändrat SEK 2400 i enlighet med styrelsens förslag. Motivet är 
målsättningen att ackumulera en reserv för att i framtiden även kunna åtgärda 
dagvattenledningarna. Årsavgiften skall vara inbetald före den sista november. Inbetalningskort 
delades ut till alla närvarande och senare till de fastigheter som ej var representerade på mötet.  
 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Efter årsstämman utgörs styrelsen av:  
Ordförande Petter Danielsson (kvarvarande, 1-årigt mandat till 2015) 
Kassör  Anders Söderblom (kvarvarande, 1--årigt mandat till 2015) 
Sekreterare Peter Forsberg (nyval, 2-årigt mandat till 2016) 
Styrelsesuppleanter William Halldin* (nyval, 1-årigt mandat till 2015) 
   Mats Burtu  (omval, 1-årigt mandat till 2015) 
 

11. Val av revisorer och suppleanter: 
Revisor  Åsa Danielsson (omval 2-årigt mandat till 2015) 
Revisorsuppleant Cecilia Forsberg (omval, 1-årigt mandat till 2015) 
 
 

12. Fråga om valberednings sammansättning. Stämman utsåg Micke Eriksson* och Birger 
Ekenberg till valberedning intill nästa årsstämma. 
 
 



 Torkils lilla samfällighetsförening 
 

13. Styrelsens redogörelse för under 2013 gennomförd entreprenad avseende våra rörsystem. 
Mats föredrog Aarsleff Rörtekniks utförda arbeten under sommaren 2013. Styrelsen tackade 
åter samtliga medlemmar för föredömligt samarbete och tålamod. 

14. Örjan Strandberg tog upp fråga om intresse för ev ”kollektivt bygglov” bland samfällighetens 
medlemmar. Då inget sådant förelåg, föll förslaget. 
 
Peter Forsberg tog upp fråga om intresse för spolning från individuell fastighet ut till 
spillvattenrör. En sådan företogs för ett par år sedan. Med tillräckligt många intresserade, kan 
arbetet förmodligen göras med en god prisrabatt.  
 
Föreslog Birger Ekenberg en form av ”lathund” för hur våra åtgärdade rör ska hanteras för att 
undvika skador. Förslaget bejakades av stämma och styrelse. 
 

15. Begärde styrelse medgivande av ekonomisk fullmakt från stämman att: 
a) genomföra en provfilmning av de ännu ej åtgärdade dagvattenrören. 
b) sanera den obrukade oljetanken vid lekplatsen 
Beviljade stämman sådan fullmakt upp till ett belopp om SEK 80 000 plus 25% moms.   
 

16. Inga övriga frågor förelåg. 
 

17. Årsstämmans protokoll finns tillgängligt hos såväl Örjan Strandberg som hos föreningens 
sekreterare. Den kommer även att delas ut till alla medlemmar. Dessutom finns det upplagt på 
samfällighetens hemsida www.lillatorkil.se.  
 

18. Stämman avslutades. 

 

_______________________________  
Sekreterare Örjan Strandberg   

 
Justeras: 
 
 
_______________________________  ___________________________________       
Peter Forsberg Mats Burtu  
 

*per capsulam-beslut 


