
Stora Frö Samfällighetsförening  PROTOKOLL 
Stora Frö  
 

Styrelsemöte 2007-06-03 i NTO-lokalen. 
Närvarande: Bengt Jönsson, Allan Engström, Bengt Nilsson, Bertil Jönsson, Per-Inge 
Karlsson, Sven-Eric Hanberth. 
 
§1 Godkännande av kallelse och dagordning 

Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 

§2 Sekreterare och justerare 
Bengt Jönsson skulle föra dagens protokoll och till justerare utsågs Allan 
Engström. 
 

§3 Föregående protokoll 
Protokollet genomgicks utan kommentarer och lades till handlingarna. 
 

§4 Vägsektionen 
Allt normalt underhåll på och i anslutning till vägarna är under kontroll. 
Normalt underhåll under innevarande och nästkommande räkenskapsår 
beräknas till 41.000 kronor/år. 
5-årsplanen för förnyelse slutade på 326.000 kronor i dagens penningvärde.  
Styrelse beslutade att dessa summor skall ligga till grund för den 
rekommenderade budgeten till årsstämman. 
 

§5 Kassören 
Inget oförutsett har inträffat. Kostnader och intäkter följer budgeten. 
 

§6 Årsstämma 
Beslutades att årsstämman skall hållas lördagen den 28 juli kl. 13.00 i 
IOGT-NTO lokalen Stora Frö 
 

§7 Bokslut och årsredovisning 
Resultaträkningen som slutar på vinst om 51.784 kr och balansräkningen 
med en omslutning av 336.629 kr samt att 50.000 kr av balanserade 
vinstmedel skall avsättas till förnyelsefond beslutades som rekommendation 
till årsstämman. 
Styrelsen beslutade att anta förslaget till årsredovisningen och att styrelsen 
skulle underteckna densamma. 
 

§8 Material till årsstämma 
1. Debiteringslängd      Sven-Eric Hanberth 
2. Förvaltningsberättelse   Klart 
3. Valberedningen         Per-Inge Karlsson 
4. Stadgar  Ordföranden fick i uppdrag att göra förslag på ändring i §14 

så att det finns möjlighet för medlemmar att få allt material via mail i 
stället för via post. 

5. Motioner   Bengt Jönsson 
6. Revision    Sven-Eric Hanberth 
7. Underhålls o förnyelseplan    Klar 
8. Utgifts och inkomststat  Sven-Eric Hanberth 



§9 Öland Roth 
Vägsektionen fick i uppdrag att hjälpa till att ordna eventuella skyltar med 
parkeringsförbud mm till sommarens aktivitet. 
 

§10 Nästa styrelsemöte 
Lördagen den 30 juni kl. 10.00 i IOGT-NTO lokalen Stora Frö 
 

§11 Ordföranden avlutade mötet. 
 
 
Vid protokollet ……………………………………. 
 Bengt Jönsson 
 
Justering: ……………………………  
 Allan Engström 


