Protokoll
fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)
2021 den 28 mars kl. 17:00 – 18:00 via Zoom
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas av ordförande Gert-Ove Forsberg som hälsar deltagarna välkomna till detta digitala
årsmöte
2. Godkännande av dagordningen.
Mötesdeltagarna godkänner dagordningen
3. Närvarande vid mötet.
Närvaron antecknas och av de 80 medlemmarna är 28 närvarande, nämligen:
Skansvägen 4, 5, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 38, 46, 48
Kajutvägen 2, 5, 10, 11, 12, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 37, 39
4. Frågan om mötet varit behörigt utlyst.
Godkänns av deltagarna
5. Val av mötesfunktionärer.
Mötesfunktionärer för dagens möte väljs enligt följande:
Ordförande: Gert-Ove Forsberg
Sekreterare: Lars-Inge Carlsson
Protokolljusterare/rösträknare: Holger Bernhardsson och Bengt Kristensson Uggla
6. Verksamhetsberättelse för år 2020.
Ordföranden frågade om alla hade läst verksamhetsberättelsen för 2020.
7. Resultatredovisning för år 2020.
Kassören redogör resultatredovisning och balansräkning för 2020.
8. Revisionsberättelse.
Per-Gunnar Ahlström läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen
fastställes, att årets överskott om 67174:- får bokföras mot eget kapital samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
10. Förrättning av val av funktionärer för 2 år.
Kassör
Mats Hagberg på förslag
Sekreterare
Lars-Inge Carlson på förslag
1st ledamot/garageansvarig NO
Ljubi Nygren på förslag
1st ledamot/garageansvarig SV
Lars Lindebäck på förslag
1st ledamot/garageansvarig SO
Christer Jönsson på förslag
Förrättning av val av funktionärer på 1 år
2st lekplatskommitté/styrelsesuppleanter
Ellen Hjelmgren och Anders Axelsson på förslag.
2st revisorer:
Per-Gunnar Ahlström och Margareta Jönsson på förslag.
2st valberedare:
Anneli Nilsson och Gustav/Birgitta Wikemark på förslag.
Dessa väljs av mötet.

Styrelsen ser då ut så här:
Ordförande: Gert-Ove Forsberg
Kassör: Mats Hagberg
Sekreterare: Lars-Inge Carlson
Garageområdesansvariga:
Mikael Nilsson NV, Ljubi Nygren NO, Lars Lindebäck SV, Christer Jönsson SO
Lekplatskommitté tillika suppleanter:
Ellen Hjelmgren och Anders Axelsson
11. Framställningar från styrelsen och motioner.
Laddstolpar för elbilsladdning: Styrelsen jobbar vidare med frågan och kommer senare att presentera
kostnader för olika lösningar. Beslut kan inte tas idag.
Infartsbom till området: Mötesdeltagarna är emot denna lösning. Vi tittar vidare på att ta fram någon
form av parkeringstillstånd som alla hushåll kan ha, både för egen bil/bilar men också för eventuella
gäster. De som inte har ett tillstånd kan då ”lappas”.
Lekplatsernas underlag vid gungorna är ej godkänt. Vi flaggar för att detta kan innebära en kostnad
på uppemot 50000:- beroende på vilket material som krävs. Detta läggs över på lekplatskommittén
att utreda.
12. Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2021
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 2021 oförändrade avgifter. Styrelsen föreslår medlemsavgift 2800 kr med sista
betalningsdatum 30 april 2021 och påminnelseavgift 50:-. Styrelsen föreslår avgift för motorvärmare
310:- för kupévärmare 450:- och för uppställningsplats 600:-, alla med sista betalningsdatum 30 april
2020 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 2021.
Här skall särskilt nämnas investeringar såsom uppförandet av 4 ladd-stolpar (8 bilar) i anslutning till
transformatorstationen. Kostnad ca 120 000 kr efter bidrag från Naturvårdsverket.
Ny, säkrare beläggning på tre av lekplatserna. Kostnad ca 20 000-50 000 kr beroende på underlag.
13. Övriga frågor
Gert-Ove berättar om klubbhusstädningen. Har fungerat bra, men man måste som utnyttjare också se
till att hålla rent efter sig.
Holger Bernhardsson efterfrågar medlemsmatrikeln som var ett förslag på förra årsmötet. Kassören
berättar att den är på väg ut till brevlådorna. Det annonserade solcellsmötet har än så länge inte blivit
av men det kommer.
Anders Jacobsson hade frågor om snöröjningen. Dagens befintliga snöröjare har inte haft tillräckligt
liten maskin så att han kunnat ta allt. Men de hade också missat en del där det gick att komma fram.
14. Mötet avslutas
Ordföranden tackar alla deltagande för visat intresse och avslutar mötet.
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