
Protokoll, Föreningsstämma Ulebergs samfällighetsförening, 2011-04-23 

Plats: Församlingshemmet, Hunnebostrand 

 

Ärenden 

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av justeringsmän tillika valkontrollanter och rösträknare 

4. Upprättande av röstlängd (förteckning över närvarande medlemmar) 

5. Stämmans behöriga sammankallande 

6. Styrelsens årsredovisning och årsrapport 

7. Revisorns rapport 

8. Belsut om fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut om disposition med anledinng av uppkommen vinst eller förlust i 

föreningen 

11. Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisor och eventuellt övriga funktionärer 

12. Fastställande av årsavgift och eventuellt extra avgifter 

13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

14. Val av revisor och revisorssuppleant 

15. Val av valberedning 

16. Redovisning från styrelsen beträffande planerade åtgärder under verksamhetsåret 

17. Till styrelsen inkommen motiton från Bengt Lindh 

18. Övriga frågor och förslag 

19. Plats där stämmoprotokollet hålles tillgångligt 

20. Tid och plats för näsa ordinarie föreningsstämma 

 

1. Till ordförande och sekreterare på stämman valdes Lars Andersson och Susanne 

Larsson. 

 

2. Utsänd dagordning godkändes. 

 

3. Till justeringsmän valdes Bengt Lindh och Anders Hansson. 

 

4. Ordföranden föreslog att närvarolistan skulle gälla som röstlängd vilket godkändes av 

stämman. 

 

5. Stämmans behöriga sammankallande godkändes. 

 

6. Styrelsens årsredovisning och årsrapport gicks igenom av ordföranden. Ordföranden 

informerade även om Gränsvägens potentiella parkeringsplats samt arrendeavtal som 

tecknas med två fastighetsägare med uthus och garage på samfällighetens område. 

Diskussion kring förenyelsefonden som avses användas för asfaltering i området. Denna 

asfaltering uppskattas kosta 400-500 TSEK.  

 

7. Revisorns rapport lämnades av Lennart Ask. Inga frågor. Rapporten fastställdes av 

stämman.  



8. Resultat och balansräkning fastställdes av stämman. 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes av stämman.  

 

10. Föreslagen disposition av årets vinst godkändes av stämman. 

 

11. Arvode kvarstår, dvs 500 kr.  

 

12. Årsavgift föreslås och beviljas vara oförändrad, dvs 1000 kr. Ska betalas senast 30/6 

2011.  

 

13. Vad av styrelse 

Valberedningen består av Gerhard Annvik, Bo Annebratt, Jan-Erik Magnusson, Åke 

Holmlund och Sten Vennel. Åke är sjuk och hälsar till Stämman. Sten har flyttat.  

 

Gerhard avrapporterar styrelsesammansättning för nästa år:  

Carl-Axel har avböjt omval och Inge & Sofia har flyttat ur samfälligheten. Kvartår till 

omval gör Lars (ordförande), Åke (kassör), Susanne (sekreterare), Kjell och Ola 

(suppleant). Nyval av styrelseledamot Sven Klint.  

 

14. Revisorerna kvarstår, dvs Lennart Hast som ordinarie revisor med Bengt Lindh som 

suppleant.  

 

15. Valberedning blir Gerhard Annvik, Bo Annebratt, Jan-Erik Magnusson och Carl-Axel 

Olsson. 

 

16. Lars redovisar för stämman planerad röjning, lagning av väg. Snöröjningen har inte 

fungerat som den ska i vintras och ska åtgärdas av styrelsen inför nästa vinter.  

 

17. Motion från Bengt Lindh 

Bengt har sänt in motion map Alterna 2s parkeringsplats (slyröjinng och 

asfalteringsbehov) och uppställning av nya brevlådor och ställ.  

Styrelsen föreslår att slyröjning ska omhänderas, senast vid städdagen hösten 2011, 

asfalteringsskador lagas men ingen nyasfaltering innan hela området omasfalteras. Vad 

gäller brevlådor föreslår styrelsen att detta förblir en medlemsfråga, dvs inget för 

samfälligheten att åtgärda.  

 

Livlig diskussion följer. Röstning sker 

a) Bengt Lindhs förslag visavi styrelsens avslag. Styrelsens avslag får övervägande 

majoritet. 

b) Styrelsens avslag visavi ett tilläggsyrkande där brevlådeställ ska iordningsställas dock 

med medlemmarna ansvariga för egna brevlådor. Iordningsställande av brevlådeställ 

bifalles med bred majoritet. Styrelsen ska ombesörja under verksamhetsåret som nu 

inleds. 

 

18. Inga övriga frågor adresseras. Dock påminner styrelsen några medlemmar om att 



beslysning var uppe till beslut på förra stämman och att förslaget avslogs.  

 

19. Stämmoprotokoll kommer distribueras via mail och hålls tillgängligt på 

www.ulesam.se så fort det är justerat. 

 

20. Nästa ordinarie föreningsstämma kommer att hållas påsken 2012, dvs 7/4. Notera 

också att städdag blir 2a helgen i oktober, dvs 8/10 2011.  

 

Vid pennan, 

Susanne Larsson 

Mölnlycke, 2011-05-01 


