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Stora Frö Samfällighetsförening  
Stora Frö 

Föreningsstämma 2011-07-30 

PROTOKOLL 
2011-07-30 

§1  Mötets öppnande  
Ordförande Bengt Jönsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.  
 

§2  Mötets behöriga utlysande 
Stämman godkände att kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning.  
 

§3  Närvarande och röstlängd  
16 personer var närvarande.  
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Allan Engström och Per-Inge Karlsson. 
 

§4  Fastställande av dagordning 
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes.  
 

§5  Ordförande och sekreterare för stämman 
Till ordförande valdes Bengt Jönsson.  
Till sekreterare valdes Sven-Evert Hansen.  
 

§6  Styrelsens förvaltningsberättelse  
Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen, som godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

§7  Revisionsberättelse 
Ordförande läste upp revisionsberättelsen. 
Berättelsen lades till handlingarna. 
 

§8  Resultat- och balansräkning  
Ordföranden föredrog resultat- och balansräkningen. Stämman beslöt fastställa dessa 
och lägga dem till handlingarna. 
 

§9  Ansvarsfrihet för styrelsen 2010-2011 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 

§10  Förnyelseplan 
Vägsektionen redogjorde för utförda och kommande förändringar.  
Vägen Solgränd har besiktigats men ännu inte införlivats i föreningens vägnät. 
Däremot har Eriks väg 4-6 övertagits av föreningen. 
Dansbanevägen från Strandnära och söderut till och med de första fastigheterna på 
höger hand står i tur att asfalteras. 
 

§11  Avsättning till underhålls- och förnyelseplan 
Stämman beslöt avsätta årets överskott 65 000 kronor till förnyelsefonden enligt 
styrelsens förslag. 
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§12  Ersättning till styrelse och vägkommittén 
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsemedlemmar ska ökas med 500 kr per 
person. 
  

§13  Förslag till utgifts- och inkomststat 
Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2011-2012. Stämman 
beslutade fastställa föreslagen budget för verksamhetsåret 2011-2012. 
Inträdesavgiften på 5000 kr diskuterades och förslag framkom att den borde höjas. 
Till grund för inträdesavgiftens storlek ligger kostnaden för investeringar som gjorts 
sedan samfälligheten bildades. Styrelsen fick i uppdrag att utreda vilka möjligheter 
det finns att höja avgiften och därmed bland annat jämföra med andra liknande 
föreningars avgifter. Förslag till inträdesavgiftens storlek ska presenteras på nästa 
stämma  
Stämman fastställde även budgeten för nästkommande verksamhetsår (2012-2013) 
gällande enbart vägunderhållet.  
 

§14  Framläggning av upprättad debiteringslängd 
Ordföranden lade fram styrelsen förslag till oförändrad debiteringslängd om 250 kr 
per hel andel. Stämman beslutade enligt förslaget.  
I samband med diskussionerna om debiteringslängden föreslog styrelsen att 
inbetalningen av avgifterna kunde ske enbart till bankgirot och att vi kunde avluta 
plusgirokontot. Stämman beslutade att plusgirokontot ska sägas upp. 
 

§15  Val av ordförande för styrelsen 
Bengt Jönsson valdes till ordförande för Stora Frö samfällighetsförening på ett år.  
 

§16  Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för styrelsen:  
 
Ordinarie ledamöter 2 år   Suppleanter 1 år   
Bertil Jönsson omval  Peter Jönsson omval  
Ingemar Friberg omval  Ola Malmqvist omval  
Berit Elander nyval Hans-Åke Wetterberg omval 
Valda förra året för två år:  Sven Jeppsson nyval 
Ulf Sturesson  Per-Inge Karlsson omval 
Bengt Nilsson  Bo Henriksson omval 
Bo Johansson  Bengt Kläppe omval 
Sven-Evert Hansen                   Lennart Sanded omval 
Ove Karlesand (Kommunens 
repr.)  Eddy Johnsson  

(kommunens repr.)  
 

 Val av revisorer och revisorsuppleanter 
Revisorer på 1 år:  Revisorsuppleanter på 1 år  

Britt-Marie Bergman omval Peter Wiebe omval 
Kristina Lindstedt omval   
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§17  Val av valberedning  
På 1 år valdes  Per-Inge Karlsson (sammankallande)  
 Bert Yngvesson 
 Allan Engström 
 

§18  Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit. 
 

§19  Övriga frågor  
Skyltar och vägmärken diskuterades. Föreningen kan inte själva bestämma vilka 
vägmärken som ska sättas upp.  
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka, om det går att genomföra de förslag, som 
framkom. 

 

§20  Plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 
Detta protokoll ska finnas tillgängligt hos sekreteraren Sven-Evert Hansen och det 
kommer även att finnas på hemsidan senast den 14 augusti 2011. 
  

§21  Föreningsstämman avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.  
Därefter serverades kaffe.  
 

Vid protokollet  
 
……………………………… 
Sven-Evert Hansen (Sekreterare)  

 
…………………………… 
Bengt Jönsson (ordförande)  

Justering:  
 
…………………………… 
Allan Engström 

 
…………………………… 
Per-Inge Karlsson 

 


