
 

 

Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2018 den 18 mars kl. 17:00 – 19:00 
 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnas av ordförande Gert-Ove Forsberg som hälsar deltagarna välkomna. 
  

2. Godkännande av dagordningen. 
Mötesdeltagarna godkänner dagordningen 
 

3. Närvarande vid mötet. 
Närvaron antecknas och av de 80 medlemmarna är 36 närvarande, nämligen: 
Skansvägen 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 30, 32 och 40 
Kajutvägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 51 och 53 
 

4. Frågan om mötet varit behörigt utlyst. 
Mötesdeltagarna konstaterar att årsmötet har varit behörigt utlyst. 
 

5. Val av mötesfunktionärer. 
Mötesfunktionärer för dagens möte väljs enligt följande: 
Ordförande: Gert-Ove Forsberg 

 Sekreterare: Lars-Inge Carlsson 
 Protokolljusterare/rösträknare: Rustan Olsson och Stefan Nolblad 
 

6. Verksamhetsberättelse för år 2017. 
Sekreterare Lars-Inge läste upp verksamhetsberättelsen för år 2017.  

 
7. Resultatredovisning för år 2017. 

Kassören redogör resultatredovisning och balansräkning för 2017.  
Fråga om vad försäkringskostnaderna innefattar uppkom. I huvudsak är det klubbhuset som 
innefattas men även garagelängorna´s försäkringspremie betalas av ”huvudsamfälligheten”. 
Detta innebär att innehållet i garagen måste försäkras av respektive ägare. Det är värt att kolla med 
sitt försäkringsbolag om innehåll i garaget ingår annars kan man teckna en tilläggsförsäkring till sin 
hemförsäkring med de flesta bolag. 
 

8. Revisionsberättelse. 
Gert-Ove Forsberg läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen 
fastställes, att årets överskott om 99,785:- får bokföras mot eget kapital samt att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.   
 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 
 

10. Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 
1. Ordförande  

Gert-Ove Forsberg på förslag. 
2. 1st ledamot/garageansvarig NV 

Carl Dahlberg på förslag. 
 
 Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

1. 1st ledamot/garageansvarig SO 
Fredrik Hermansson på förslag 

2. 2st lekplatskommitté/klubbhusansvariga 
Maj-Britt Maxell och Karin Maxell på förslag. 

3. 2st revisorer:  
Per-Gunnar Ahlström och Bengt Ingemansson på förslag. 

4. 2st valberedare:  
Eva Olsson och Gustav/Birgitta Wikemark på förslag. 

 
Dessa väljs av mötet. 
 

  



 

 

Styrelsen ser då ut såhär: 
Ordförande: Gert-Ove Forsberg 
Kassör: Mats Hagberg 
Sekreterare: Lars-Inge Carlson 
Garageområdesansvariga: 
Carl Dahlberg NV, Anders Axelsson NO, Leif Ahl SV, Fredrik Hermansson SO 
Lekplatskommitté tillika suppleanter: 
Maj-Britt Maxell och Karin Maxell 
 

11. Framställningar från styrelsen och motioner. 
Mats Hagberg framställer att genom att ändra uthyrningskostnaden så den är samma både för vuxen 
och barnkalas så kanske utnyttjandet kan öka. 
Banken ger ingen ränta på våra pengar men då det inte ger kanske mer än 450:- att sätta pengarna 
nån annanstans. Vi väljer därför att hålla kvar pengarna i vårt lokala SEB-kontor för att stödja den 
lokala banken. Mats kollar med Orust sparbank, som eventuellt kan ha en bättre ränta, och om detta 
även gäller för föreningar. 
Bussen har slutat att gå till Dona vilket påverkar resandet för en del äldre på området. Vi får kolla 
upp detta med kommunen/västtrafik. 
   

12. Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2018 
Kassör Mats Hagberg gick igenom detta och berättar att avgifterna blir oförändrade för att fortsätta 
fylla upp bufferten för bland annat kommande asfaltering. 
Anders Axelsson har tittat över våra asfaltsområden och Gert-Ove går igenom varför vi fonderar c:a 
90000:- per år.  
Styrelsen föreslår för 2018 oförändrade avgifter. Styrelsen föreslår medlemsavgift 2800 kr med sista 
betalningsdatum 30 april 2018 och påminnelseavgift 50:-. Styrelsen föreslår avgift för motorvärmare 
310:- för kupévärmare 450:- , och för uppställningsplats 600:-, alla med sista betalningsdatum 30 
april 2018 och påminnelseavgift 50:-. Medlem som inte betalar trots påminnelser skall debiteras för 
alla de merkostnader som drabbar Samfällighetsföreningen t ex utmätningsavgift hos 
Kronofogdemyndigheten. Ordf, sekr och kassör får fortsatt befrielse av medlemsavgift övriga 
styrelsemedlemmar får reduktion 500:- på medlemsavgift (6 medlemmar). 
Mötet godkänner avgifterna och budgeten för 2018. 
 

13. Övriga frågor 
Fråga uppkom om vad som gäller när garage behöver repareras. 

• Varje garageområde är en egen enhet och ägs av de som man sitter ihop med. Behöver något 
fixas så pratar man med de närmaste om det är något större jobb som behöver göras. 

Inbjudan om eventuell kommande vårfest kommer så småningom. 
 

14. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar alla deltagande för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
_________________________    _________________________ 
Lars-Inge Carlsson, Sekreterare    Gert-Ove Forsberg, ordförande 
 
Justeras 
 
 
_________________________    _________________________ 
Rustan Olsson      Stefan Nolblad 


