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Protokoll från ordinarie föreningsstämma år 2001,
i Björröds Samfällighetsförening. 2001-04-25.
Närvarande från styrelsen: Svante Neldemo, Ann-Christin Sievers, Torstein
Hansen, Lillemor Bengtsson och Christina Thell samt
Stefan Wall och Lisbeth Bohlin, suppleanter.
Närvarande medlemmar:

38 st = 31 fastigheter

Dagordningen godkändes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Till ordförande för stämman valdes Svante Neldemo.
Till sekreterare för stämman valdes Christina Thell.
Till justeringsmän valdes Willy Reuterberg och Conny Nyman .
Revisionsberättelse från Else-Berit Lindoff och Thomas Thell. Revisorerna
tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Verksamhets/förvaltningsberättelse enligt kallelse godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000.
Följande sex medlemmar reserverade sig mot beslutet:
Ferry och Tineke Helenklaken, Claes Lundin, Oddbjörn Dahlén, Martin Friman
och Anneli Peinert.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.
Majoritetsbeslut efter handuppräckning.
Ett större arbete med ny dagvattenledning skall göras på Alberts väg. Därav den
höga utgiften för grönområden.
Inga motioner hade inkommit.
Två förslag om ersättning till styrelsen lämnades fram:
- Förslag 1. Varje styrelsemedlem, inkl suppleanter, skall erhålla 420:-/tim för
möten och annat arbete.
- Förslag 2. Varje styrelsemedlem, inkl suppleanter, skall erhålla 500:- per år
samt en gemensam middag i slutet av räkenskapsåret.
Stämman beslutade att förslag nr 2 skall gälla.

Föreningsstämman ajournerades efter denna punkt då inga nya styrelsemedlemmar
kunde väljas. Flera styrelsemedlemmar skall avgå och valberedningen hade inga
nya förslag. Det fanns inte heller någon på stämman som var villig att åta sig detta
arbete.
Det beslutades att ett informationsblad skall skickas ut till alla medlemmar och ett
nytt datum skall bestämmas för den fortsatta föreningsstämman.

Fortsättning, sid 2
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Fortsättning på ordinarie föreningsstämma år 2001,
i Björröds Samfällighetsförening. 2001-05-30.
Närvarande från styrelsen: Svante Neldemo, Ann-Christin Sievers, Torstein
Hansen och Christina Thell samt
Stefan Wall och Lisbeth Bohlin, suppleanter.
Närvarande medlemmar:

53 st = 40 fastigheter

Punkt 1 – 3 Till ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman gäller
samma personer som 2001-04-25.
10. Till styrelsens ordförande valdes Bill Hansen, 2 år.
Till övriga ordinarie ledamöter valdes Kenneth Garthammar, 2 år
Roger Larsson, 1 år
Christer Olsson, 1 år
Kent Karlsson, 1 år
Till suppleanter på 1 år valdes Håkan Olofsson och Yvonne Ringdahl.
11. Val av revisorer: Monica Berg och Ann-Christin Sievers.
12. Val av valberedning: Kjell-Åke Olsson och Tony Ageflod.
13. Övriga frågor:
- Diket längs med Knektetorpsvägen måste rensas.
- Fråga angående datorn som föreningen köpt tidigare. Denna är kasserad.
(Inköptes för mer än 8 år sedan).
- När skall arbetet med ny dagvattenledning på Alberts väg åtgärdas?
Styrelsen har endast fått in ett anbud på detta arbete. Den totala kostnaden i
detta anbud är högre än vad som är budgeterat. Den nya styrelsen kommer
därför att begära in anbud från flera företag för att undersöka om någon kan
utföra arbetet till ett lägre pris.
- Det diskuterades hur stort belopp styrelsen har att råda över. Den nya
styrelsen skall ta upp detta till beslut.
- Är det fler medlemmar som har problem med vatten så uppmanas dessa att
skicka brev till styrelsen.

Vid protokollet:

_______________________
Christina Thell, sekr.
Justeras:

________________________
Willy Reuterberg

________________________
Conny Nyman

