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Viktig information till alla medlemmar inför årsstämman 16 februari 2015 

Valberedningen har arbetat med att söka ersättare till poster i styrelse och andra ansvarsuppgifter. 
Tyvärr är resultat magert på grund av bristande intresse hos medlemmarna, trots valberedningens  
efterlysning i skrivelse till hushållen under hösten.  

De poster som är aktuella för nyval inför stämman är ordförande och kassör samt en revisor. Vi tror 
därför det kan vara bra att med några rader berätta lite om vad dessa uppgifter innebär. 

Ordförande: Du tycker om att leda arbetet i ett team tillsammans med övriga i styrelsen och andra 
med olika uppgifter. Du är intresserad av att driva arbetet så att vår samfällighetsförening fortsätter 
att utvecklas i en positiv riktning. Du har möjlighet att delegera olika arbetsuppgifter, men du har 
det övergripande ansvaret och tecknar föreningens firma tillsammans med kassören. 

Kassör: Det är en fördel om du har någon slags ekonomisk bakgrund, men det viktigaste är att du 
tycker att ekonomi och bokföring är intressant. Vi har investerat i ett modernt bokföringssystem 
som förenklar arbetet med fakturering av medlemsavgifter. Du ansvarar för att inkomna fakturor 
betalas i tid och gör tillsammans med övriga i styrelsen förslag till budget för nästkommande 
verksamhetsår.  

Revisor: Tillsammans med den andra revisorn granskar du föreningens ekonomiska bokföring och 

resultaträkning en gång per år samt styrelsens arbete med att förvalta samfälligheten. På 
årsstämman presenterar ni tillsammans en revisionsberättelse.  

Det är nödvändigt att valberedningen får in namnförslag till dessa funktioner. Står vi utan 
beslutsför styrelse efter stämman i februari måste vi enligt Lag (1973:1150) om förvaltning 
av samfälligheter kontakta länsstyrelsen som då kommer utse en syssloman som får ta 
över ansvaret.  

Samfällighetsföreningen ska då betala sysslomannens arvode och kostnader för resor m.m. vilket 
kommer innebära stora kostnader som bara på ett sätt kan finansieras genom kraftigt höjda 
medlemsavgifter. 

Prata med dina grannar och fundera över om någon av er kan ställa upp som kandidat till någon av 
posterna. Meddela sedan valberedningen ditt intresse som du når enligt nedan: 

Henrik Arvidsson (191) , Berit Jonsson (153) och Marita Bergman (145) e-post: bergman.marita@hotmail.com 

Motioner till årsstämman ska lämnas till styrelsen senast den 31 januari 


