
 

 

Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2019 den 17 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 28 närvarande, nämligen: 
Skansvägen 1, 2, 4, 5, 10, 11, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 36, 40, 46 
Kajutvägen 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 23, 27, 29, 37 
 

4. Frågan om mötet varit behörigt utlyst. 
Deltagarna tyckte inte att det hade varit behörigt utlyst då det inte var tillräckligt tydligt kallat då det 
var inbäddat i annan allmän information. Deltagarna beslutar ändå att genomföra mötet men det ska 
kallas tydligare till nästa år. 
 

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 2018. 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2018.  

 
7. Resultatredovisning för år 2018. 

Kassören redogör resultatredovisning och balansräkning för 2018.  
 

8. Revisionsberättelse. 
Per-Gunnar Ahlström läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen 
fastställes, att årets överskott om 100980:- får bokföras mot eget kapital samt att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.   
 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 
 

10. Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 
Sekreterare 
Lars-Inge Carlson på förslag 
Kassör  
Mats Hagberg på förslag. 
1st ledamot/garageansvarig NO 
Klas Karlsson på förslag. 
1st ledamot/garageansvarig SV 
Daniel Slätteskär på förslag. 
1st ledamot/garageansvarig SO 
Christer Jönsson på förslag. 
 

 
 Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

2st lekplatskommitté/styrelsesuppleanter 
Maj-Britt Maxell och Anders Axelsson på förslag. 
2st revisorer:  
Per-Gunnar Ahlström och Margareta Jönsson på förslag. 
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, Klas Karlsson NO, Daniel Slätteskär SV, Christer Jönsson SO 
Lekplatskommitté tillika suppleanter: 
Maj-Britt Maxell och Anders Axelsson 
 

11. Framställningar från styrelsen och motioner. 
De banker som ger fördelaktigt ränta på pengarna hanterar inte samfälligheter utan vänder sig bara 
till privatpersoner. 
Kassörens förslag är att sätta in en summa hos SBAB som ger åtminstone mer ränta än 0%. 
Mötet godkänner placeringen i SBAB.  
   

12. Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2019 
Kassör Mats Hagberg gick igenom detta och berättar att avgifterna blir oförändrade för att fortsätta 
fylla upp bufferten för bland annat kommande asfaltering. 
Styrelsen föreslår för 2019 oförändrade avgifter. Styrelsen föreslår medlemsavgift 2800 kr med sista 
betalningsdatum 30 april 2019 och påminnelseavgift 50:-. Styrelsen föreslår avgift för motorvärmare 
310:- för kupévärmare 450:- och för uppställningsplats 600:-, alla med sista betalningsdatum 30 april 
2019 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 2019. 
 

13. Övriga frågor 

A. Hjärtstartarutbildning 

Utbildningen kostar c:a 10000:- för 14 personer. Gert-Oves förslag är att skicka ut en 

intresseanmälan till alla så att vi kan räkna fram hur mycket föreningen kan sponsra. 

B. Städning av klubbhus 

Det verkar vara problem med var listan befinner sig. Vi får ta fram en ny om vi inte kan hitta den 

som är ute på området. 

C. Kommande städdagar 27 april och 21 september 

D. Planerad VÅRFEST 26 april 

E. Garagesamfälligheter kontra ”stora samfälligheten” 

Gert-Ove förtydligar det här med färg till garagen/carportarna. Föreningen står för färgen men 

ägarna av dessa står för övrigt material. 
F. Diskussion kring ansvar om snöröjningen 
G.  
H. Transformatorstationen ska bytas ut. 

Leva kommer att göra detta. Samtidigt ska möjligheten om att komplettera med laddstolpar i 
direkt anslutning till denna.  
Carl Dahlberg informerar om pallkragarna som ska sättas upp vid komposten. Carl har en 
intresselista där man kan skriva upp sig.  

 
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 


