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Stora Frö Samfällighetsförening 
Stora Frö

Föreningsstämma 2014-07-26

PROTOKOLL
2014-08-02

§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 
14 medlemmar hade samlats. Stämman beslöt att upprätta röstlängd vid behov. Till 
justeringsmän tillika rösträknare valdes Bengt Nilsson och Allan Engström.

§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 och resultat- och balansräkningen.

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

§8 Resultat- och balansräkning 
Stämman beslöt fastställa dessa och lägga dem till handlingarna.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2013-04-01—2014-03-31
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§10 Förnyelseplan
Ordföranden redogjorde kortfattat för den befintliga förnyelseplanen. 
Lista över asfaltering av vägarna med statsbidrag och ungefärlig kostnad: 

 Eriks väg 4-6 30 000 kr
 Bygatan 33 000 kr
 Dansbanevägen –Dalvägen 522 000 kr
 Dansbanevägen 23-39 87 000 kr
 Dalvägen – Ljungvägen 120 000 kr

Prioritering av listan kommer löpande att göras av styrelsen.

§11 Avsättning till underhålls- och förnyelseplan
Stämman beslöt avsätta 55 00 kronor till förnyelsefonden enligt styrelsens förslag.
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§12 Ersättning till styrelse och vägkommittén
Stämman beslutade att ersättningen till styrelsemedlemmar ska vara oförändrad.
 

§13 Förslag till budget
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2014-2015. Stämman 
beslutade fastställa föreslagen budget verksamhetsåret 2014-2015.
På styrelsens förslag fastställdes även budgeten för nästkommande verksamhetsår 
(2015-2016) gällande enbart vägunderhållet. 

§14 Framläggning av upprättad debiteringslängd
Ordföranden lade fram styrelsens förslag till debiteringslängd om 250 kr per andel 
som bygger på ovan i § 13 fastställd budget. Stämman beslutar enligt förslaget.

§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 
Ulf Sturesson omval Peter Jönsson omval 
Hans-Åke Wetterberg omval Ola Malmqvist omval 
Per-Gunnar Jönsson nyval Anders Andersson omval
Sven-Evert Hansen omval Berit Elander omval 
Valda förra året för två år: Per-Inge Karlsson omval
Ingemar Friberg Lena Sundin omval
Hans-Göran Martinsson Bengt Kläppe omval
Benny Yngvesson Lennart Sanded omval
Ove Karlesand
(Kommunens repr.)

Eddy Johnsson 
(kommunens repr.)

§17

Val av revisorer och revisorsuppleanter
Revisorer på 1 år: 

Revisorsuppleanter på 1 år 

Tommy Johansson omval Peter Wiebe omval
Mats Nilsson omval

§19 Val av valberedning 
På 1 år valdes Per-Inge Karlsson (sammankallande) 

Allan Engström
Roger Bergman

§20 Behandling av inkomna motioner
En motion om ändring av hastigheten hade inkommit och behandlats av styrelsen. I 
motionen föreslås att hastigheten ska sänkas till 40 km/h på alla vägar med vissa 
undantag.
De vägar som nu har hastighetsbegränsningen 30 km/h ska ha kvar denna.
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Hagaparksvägen ska bibehålla nu gällande hastighetsbegränsning.

Efter diskussion beslutade stämman att styrelsen, innan en ansökan sker, ska 
undersöka hur andra områden gjort i samma situation och ta en diskussion med 
länstyrelsen, kommunen och polisen..
 

§21 Övriga frågor 
Ordföranden meddelade att beslutet om sänkningen av hastigheten till 30 km/h och 
parkeringsförbud på vägarna kring Bylokalen hade fått avslag från länstyelsen och 
polisen.

En förfrågan om vilka krav som ställs på vägstandarden, för att en väg ska bli 
godkänd för inträde i samfälligheten, hade kommit till stämman. 

Vid nyetablering av vägar i nya områden bestäms standarden av plan- och bygglagen 
och klargörs vid planarbetet.
En befintlig väg besiktigas av styrelsen och en överenskommelse görs om vilka 
eventuella förbättringar som måste göras, innan övertagandet kan ske

§22 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 16 augusti 2014.
 

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

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

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

Justering: ……………………………
Bengt Nilsson

……………………………
Allan Engström
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