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Protokoll 

fört vi ordinarie föreningsstämma med Såningsvägens första samfällighet onsdagen den 
20 februari kl 19.00 i Stora klubbhuset vid Viksjöhallen.   

 

§ 1  Stämman öppnas 

Föreningens ordförande Mikael Ögrim (71) hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
den ordinarie föreningsstämman öppnad.  

§ 2  Val av ordförande för stämman  

Till ordförande för stämman valdes Leif Zetterström (215).  

§ 3  Val av sekreterare 

Till sekreterare för stämman valdes Per-Magnus Selinder (47).  

§ 4 Justeringspersoner 

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Kent Schuler (101) samt Björn 
Rådvall (39). 

§ 5 Stämmans utlysning 

På frågan om stämmans varit utlyst i stadgemässig tid (senast två veckor före stämman) 
meddelande sekreteraren Per-Magnus Selinder (47) att tid meddelats i Såningsbladet nr 6 – 
2012, som distribuerats före jul. Tid och plats jämte handlingar för stämman hade 
distribuerats med Såningsbladet nr 1 – 2013 den 1 februari. Stämman konstaterade att den 
blivit behörigt utlyst.  

§ 6 Justering av röstlängd  

Enligt namnlista (bilaga 1 till originalprotokollet) var 33 fastighetsägare representerade, 
inklusive en via fullmakt.  

§ 7 Dagordning 

Den utsända dagordningen godkändes. En motion hade inkommit, vilken också fanns med i 
stämmohandlingarna tillsammans med styrelsens yttrande över denna.  

§ 8  Verksamhetsberättelse 

Den utsända verksamhetsberättelsen jämte resultat- och balansräkning (bilaga 2 till 
originalprotokollet) gicks igenom punkt för punkt samt kommenterades av styrelsens 
ordförande respektive kassör, Katarina Lappalainen (133). Kassören justerade därvid 
balansräkningen med en bortfallen rad under ”tillgångar”: Plusgirot med 213 160 kr. 
Slutsumman på tillgångssidan var däremot oförändrad enligt handlingarna (274 275:90).  

Årets resultat uppvisade ett underskott på 20 034 kr (2011: - 13 185). Enligt styrelsens 
kommentar till den ekonomiska redovisningen var den största anledningen de två senaste 
årens underskott kostnaden för snöröjning (- 20 000 kr jämfört med budget 2012).  

Stämman beslöt 

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna.  

§ 9  Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen fanns utsänd tillsammans med stämmohandlingarna (bilaga 3 till 
originalprotokollet).  En av revisorerna, Gunnar Gudmundsson (167), föredrog dessutom 
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revisionsberättelsen muntligt. Revisionsberättelsen föreslog att stämman skulle fastställa 
balans- och resultaträkningen per den 31 december 2012.  

Stämman beslöt 

att, i enlighet med revisorernas förslag, fastställa balans- och resultaträkningen per den 31 
december 2012.  

§ 10 Ansvarsfrihet  

Stämman beslöt 

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det år som 
revisionen omfattar.  

§ 11  Reparationsfond och underhållsplan 

I verksamhetsberättelsen för föregående år, p. 8, hade den avgående styrelsen redovisat 
tidigare års avsättningar respektive brist på avsättningar till reparationsfonden, samt 
utvecklingen av denna. Årliga avsättningar till reparationsfonden är en lagfäst skyldighet. 
De gemensamma anläggningarna består av:  

– mark med parkeringsanläggning och garage, uppställningsplatser och förbindelseleder (smågatorna) 
– seviceledningar för vatten och avlopp 
– yttre belysningsanläggningar inklusive elkablar i mark och garage. 

Styrelsen och reparationsgruppen hade gjort en genomgång av kommande 
reparationsbehov. Ingemar Karlsson (5) presenterade en strategi för reparationsfonden: 

 Risken för att fonden skall tömmas skall vara låg  

 En händelse med t ex avbrott i VA med konsekvensen utbyte av nedgrävt rör har ett 
dimensionerande, belopp på ca 250 000 kr 

 Underhållsplan för 5-årsperioder upprättas, med möjlighet till årlig justering  

 Planen visar åtgärder som ska utföras samt kostnadsberäkning för dessa 

En översikt över kommande investeringsplan för den närmaste femårsperioden gavs och 
kommenterades:  

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Elanläggningar     160 000 18 000 40 000 

Garage 20 000         

Förråd 5 000     5 000   

Asfaltering 25 000     5 000   

Grönområden     30 000   35 000 

VA 50 000         

TOTALT 100 000 Kr 0 Kr 190 000 Kr 28 000 Kr 75 000 Kr 

Utifrån denna översiktsplan hade styrelsen föreslagit en avsättning på 900 kr/fastighet till 
reparationsfonden under 2013 med en tänkt fortsättning under kommande fem år med 
samma belopp. 

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag 

att avsätta 900 kr/fastighet till reparationsfonden under 2013 samt att stämmorna 
kommande år får ta ställning till fortsatt avsättning i samma storleksordning.  
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§ 12  Förslag till budget och årsavgifter 

Förslaget till budget för 2013, med en omslutning på 401 520, samt årsavgifter inklusive 
avsättningar till reparationsfonden (3 730 kr/fastighet samt avgift för motorvärmare 400 kr) 

fanns presenterat i de utsända handlingarna. Här ingår en kostnadshöjning för snöröjning 
med 200 kr/fastighet samt ökade avgifter för kabel-TV med 30 kr/fastighet. Årsavgifterna 
kommer att faktureras för att undvika försenade inbetalningar. 

Stämman beslöt  

att anta styrelsens förslag om budget och årsavgifter.  

§ 13  Motion ang. uppställning av släpkärror 

Från Anders Forstén (209) hade följande motion inkommit:  
Den gäller släpkärror, och mitt förslag/önskan är att alla släpkärror ska flyttas till den s.k. 
husvagnsparkeringen innan vintern slår till, för att underlätta snöröjning, för i dagsläget kommer inte 
snöröjaren åt mellan släpkärrorna med följden att ännu fler parkeringar försvinner under vintermånaderna.  

Styrelsen hade föreslagit stämman att avslå motionen, eftersom om vi flyttar de fyra trailers 
som står på östra till västra husvagnsparkeringen blir denna sektion ”överfull” och vi flyttar 
egentligen ett problem med plogning till ett annat.  

Stämman beslöt 

att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen.  

§ 14  Ersättning till styrelsen m.fl.  

Stämman beslöt 

att, i enlighet med tidigare år, ersättning till styrelse, suppleanter samt reparationsgruppen 
skall utgöra befrielse från årsavgiften inkl kabel-TV-avgiften på sammanlagt 2 830 kr. 
Avgifterna till reparationsfond och ev. motorvärmare ingår inte i denna ersättning.  

§ 14  Val av styrelse samt suppleanter för verksamhetsåret 2013 

På förslag av valberedningen beslöt stämman  

att välja följande till styrelse respektive suppleanter för 2013:  
 

Ordförande: Mikael Ögrim (71) 
Kassör: Katarina Lappalaninen (133) 
Sekreterare: Per Magnus Selinder (47)  

Suppleanter:  
Gunvor Franzén (91), Lena Lindgren (143 ), 
Marie Nilsson (165)   

§ 15  Val av revisorer 

På förslag av valberedningen beslöt stämman  

att välja följande till revisorer respektive revisorssuppleanter för 2013:  
 

Gunnar Gudmundsson (167)  
Göran Malmborg (201)   

Suppleanter: Leif Zetterström (215) 
Ann-Marie Böhrens (161)    

§ 16  Val av valberedning  

På förslag av valberedningen beslöt stämman  

att välja följande till valberedning:   
 
Mattias Keijser (171),  Henrik Arvidsson (191)  
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§ 17  Val av representant till grannsamverkan 

På förslag av valberedningen beslöt stämman  

att välja som representant till grannsamverkan:  

Gunvor Franzén (91) 

§ 18  Val av reparationsgrupp  

På förslag av valberedningen beslöt stämman  

att välja följande till reparationsgrupp: 

Ingemar Karlsson (5), Bo Sundén (37) 

§ 19  Övriga frågor  

Inga övriga frågor hade anmälts, men stämman önskade uttala ett tack till styrelse, 
suppleanter och reparationsgrupp för väl utfört arbete under året. 

§ 20  Stämmoprotokoll  

Enligt stadgarna skall protokoll från föreningsstämman finnas tillgängligt för 
fastighetsägarna inom 14 dagar efter stämman. Protokollet kommer att distribueras via mail 
eller i pappersformat med nästa nummer av Såningsbladet.  

§ 21 Avslutning 

Ordföranden förklarade stämman avslutad, samt tackade deltagarna för god stämning och 
konstruktiva bidrag till samtalet.   

 

 


