
Källdalens samfällighetsförening  Protokoll föreningsstämma 

    11 juli 2017 

 

Plats:  Sjöboden i Blekets hamn 

Tid:  Tisdagen den 11 juli 2017, klockan 18.00 

Närvarande:  Enligt separat närvarolista (se bilaga a) 

 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Gösta Palm hälsade samtliga hjärtligt välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Gösta Palm valdes som ordförande, Stefan Horn valdes som sekreterare 

3. Val av två justeringsmän. 

Jack Silfving och Fredrik Berinder valdes. 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 

Godkändes. 

5. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomi för verksamhetsåret 1/5 

2016-30/4 2017. 

Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp av Gösta Palm och den finns på hemsidan. 

Kristoffer Bengtsson gick igenom resultat och balansräkningarna för GA I (vägar) och GA III 

(VA) tiden 1/5 2016 – 30/4 2017. Göran P. önskade att få redovisningen tydligare genom 

särredovisning av väg och vatten så som den gjorts tidigare år, vilket Kristoffer kommer 

komplettera med. 

Hemsidan (www.kalldalentjorn.se) kommer även kompletteras med tidigare protokoll och 

bilder. Stefan Horn kommer assistera Kristoffer Bengtsson med att regelbundet uppdatera 

hemsidan. 

6. Föredragande av revisionsberättelse. 

Pelle Persson läste upp revisionsberättelsen och som godkänndes. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman röstade för ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar. 

Styrelsen kommer undersöka om skylten för Källdalsvägen, nere vid stora vägen, har korrekt 

storlek enligt norm. 

9. Ersättning till styrelse och revisorer. 

Gösta redogjorde för ersättningar till styrelsen: 

Arvode om 4000 kr utgår till ordförande, kassör och sekreterare. Arvode om 1000 kr utgår till 

http://www.kalldalentjorn.se/


övriga i styrelsen. 

Stämman godkände dessa arvoden. 

10. Styrelsens förslag till budget för 2017/2018 

Kristoffer Bengtsson föredrog styrelsens förslag till budget (skall också separeras såsom 

tidigare budget, vilket kommer kompletteras av Kristoffer och sedan publiceras på hemsidan) 

Vägavgift föreslås förbli oförändrad, 2 000 kr. 

Fast vattenavgift föreslås förbli oförändrad, 2 300 kr/fastighet. 

Rörlig vattenavgift föreslås förbli oförändrad, 35 kr/kbm. 

Städavgift på 500 kr/fastighet föreslås förbli oförändrad. Denna avgift belastar inte de som är 

med på städdagarna eller utför andra uppgifter inom föreningen. 

Avgift för styrelseersättning föreslås förbli oförändrad, 250 kr (väganslutna) och 250 kr 

(vattenanslutna) per fastighet.  

Stämman godkände dessa förslag. 

Övriga beslutade punkter: 

- Styrelsen kommer utreda hur utbetalning av rörlig vattenavgift till kommunen 

överensstämmer med de inbetalningar vi för från våra medlemmar. 

- Styrelsen kommer följa upp Gunvor Flodhammars vattenmätare varje månad då hon har fått 

mer än fördubblad förbrukning mot tidigare år. 

- Styrelsen kommer undersöka hur vi kan effektivisera vattenavläsningen hos medlemmarna 

och mätaren i pumphuset för att få bättre kontroll på förbrukningen. 

- Styrelsen skall undersöka varför vi betalar för 25 anslutningar istället för 1. 

11. Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2017/2018 

Stämman beslutade att godkänna förslaget.  

Förfallodag för debiteringslängden blir den 30 september 2017. Inbetalnings-avi skickas per 

vanlig post till alla medlemmar.  

De medlemmar som även vill få denna per e-post ombedes skicka mail till kassören, 

kristoffer.bengtsson@gmail.com 

Alla som vill göra ändringar av sina kontaktuppgifter i medlemsförteckningen ombedes att 

skicka e-post till Stefan Horn: stefan.horn63@gmail.com 

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande. 

Valberedningens förslag: 

Ordförande:  Gösta Palm  kvar 1 år 

Kassör:  Kristoffer Bengtsson kvar 1 år 

Sekreterare:  Gunilla Petersson kvar 1 år 

Ledamot: Fredrik Brodin  nyval 2 år 

Ledamot: Ingemar Rössberger nyval 2 år 

Suppleant: Lotta Pedersen kvar 1 år  

Suppleant: Stefan Horn     nyval 2 år 

   

Stämman beslutade: 

Att godkänna valberedningens förslag. 

13. Val av revisor. 

mailto:kristoffer.bengtsson@gmail.com


Valberedningens förslag: 

Revisorer: Pelle Persson   nyval 2 år 

  Fredrik Berinder nyval 2 år 

Suppleant: Per Andreasson nyval 2 år 

 

Stämman beslutade: 

Att godkänna valberedningens förslag. 

 

14. Val av valberedning. 

Valberedningens förslag på ny valberedning: Camilla Lennartsson och Åsa Larsson. 

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag. 

15. Övriga frågor. 

Margareta L. tog upp ett antal frågor och önskemål: 

- Anslagstavla borde finnas vid varje plats för gemensamma brevlådor och inte bara på 

den plats där det står en tavla idag (vändplatsen). 

- Uppmaning till alla medlemmar att respektera hastighetsbegränsningen. Meddela 

alla som kommer på besök att göra detsamma. Alla som beställer yrkesfordon för 

leveranser mm. borde informera dessa att respektera hastighetsbegränsningen. 

- Uppmaning till alla medlemmar att använda avsedda M-platser vi möten. 

- Önskar att spegel vid M-platsen vid berget sätts upp då det är svårt att se om det 

kommer ytterligare fordon. 

- Önskar att årsmötet flyttas till lördagar med start kl 19 och att vi sedan avslutar med 

en gemensam fest. Medlemmarna på stämman ansåg att detta riskerar att minska 

närvaron på årsmötet. Istället bestämdes att vi håller kvar vid tisdagar men att vi 

börjar mötet kl 18.30 för att så många som möjligt kan komma efter arbetet. 

Janne Josefsson föreslog att vi skulle sätta upp hastighetsgupp. Detta förslag röstades ner av 

stämman. 

Styrelsen skall ta fram förslag på åtgärder att få alla trafikanter att respektera gällande 

hastighetsbegränsning 

Eldningsplatsen:  

- Eldningsgruppen (Robert (Robban) Alm, Åsa Larsson och Daniel Johansson) kommer 

sätta upp markeringar för hur stor rishögen maximalt får vara för att eldning skall 

kunna ske utan risk. 

- Det föreslogs att vi skall köpa in bättre utrustning för att få vatten till eldningsplatsen 

och därigenom minska risker vid eldning samt ge möjlighet att elda oftare. 

Eldningsgruppen fick i uppdrag att undersöka detta och komma med förslag till 

styrelsen. 

- Eldning bör utföras oftare då det är många som behöver bli av med grenar och ris.  

- Medlemmarna uppmanas informera eldningsgruppen vid behov av eldning. 

- Påsk och Valborg föreslogs som bra tillfällen att elda om vädret tillåter. 



Höstens städdag bestämdes till den 16 sept. kl. 09.00-12.00  

 

16. Meddelande av plats för stämmans protokoll. 

Protokoll från stämman skall publiceras på hemsidan och anslagstavlan vid vändplatsen inom 

14 dagar från årsmötet 

17. Mötet avslutades 

Källdalen 2017-07-16 

 

Källdalen           /          2017  Källdalen           /          2017 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Gösta Palm, mötets ordförande  Stefan Horn, sekreterare 

 

 

Källdalen           /          2017   Källdalen           /          2017 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Jack Silfving, justerare   Fredrik Berinder, justerare 

 

 

 


