
Källdalens Samfällighetsförening                                                                             

 

 

 

Plats:Sjöboden i Blekets hamn 

Tid:  Tisdagen 10 juli 2018, kl 18.30 

Närvarande: Närvarolistan förvaras i pärm hos ordförande 

 

 

Föreningsstämma 

1  Mötets öppnande 

 Gösta Palm öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

2  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Gösta Palm väljs till ordförande för mötet och Gunilla Petersson väljs till sekreterare 

 

3  Val av justeringsmän 

Fredrik Berinder och Margareta Larsson väljs att justera protokollet 

 

4  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

Stämman fastställer att mötet utlysts i behörig ordning 

 

5  Komplettering av föregående års redovisning 

Kassör Per-Inge Jarlmo redovisar kompletteringar till föregående årsredovisning (1/5 2016-30/4  

2017) och redovisningen godkännes som avslutad 

 

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

2017-30/4 2018 

Styrelsens  förvaltningsberättelse och ekonomi för verksamhetsåret 1/5 2017-30/4 2018 godkännes 

Kan ses på hemsidan 

 

7  Föredragande av revisionsberättelse 

 Revisionsberättelsen godkännes Kan ses på hemsidan 

 

8  Föredragande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning godkännes Kan ses på hemsidan 

 

9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

 

12 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

Från Ing-Britt och Jack Silfving har två motioner inkommit. I den ena ställs frågan hur 

ansvarsfördelningen ser ut mellan fastighetsägaren och föreningen när det gäller skador vid bl a 

översvämningar. Svaret på den frågan är att fastighetsägaren ansvarar för det som sker inom 

fastigheten och föreningen ansvarar för allmänna ytor. I motionen önskas också en redovisning av 

vilka kostnader föreningen haft i samband med översvämningar de senaste fem åren. Styrelsen 

återkommer 

I den andra motionen hänvisas till ett beslut av föreningsstämman 29 juli 2006 om att varje 

fastighetsägare skulle betala en engångssumma på 4300 kr för asfaltering av vägen. Ett viktigt 

argument var då att underhållskostnaderna skulle minska på sikt och så också den årliga avgiften. 

Har löftet infriats? Styrelsen återkommer med redovisning. 

 



Karin Eriksson, Eva Eriksson och Marie Eriksson motionerar om att hundlatriner skall sättas upp i 

området för att undvika att deras soptunna används till bajspåsar. Stämman avslår, eftersom 

hundlatriner kräver skötsel om de skall fungera, och uppmanar fastighetsägarna att sätta ett 

meddelande på soptunnan där det t ex kan stå att den är privat och att den inte skall användas av 

andra än fastighetsägaren. 

 

11 Ersättning till styrelsen 

Styrelsens medlemmar ersätts med 990 kr per år.   

 

12 Styrelsens förslag till budget 

Styrelsens förslag till budget godkännes. Kan ses på hemsidan 

 

13 Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2018/2019 

Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2018/2019 godkännes. Se hemsida. Avgiften betalas 

senast 30 september 2018 

 

14 Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande 

Rubriken ändras till -Val av styrelse. Styrelsen utser ordförande på kommande styrelsemöte. 

Gösta Palm lämnar posten som ordförande men kvarstår som medlem i styrelsen. Fredrik Berinder 

lämnar sitt uppdrag som revisor och väljs in i styrelsen 

 

Fredrik Brodin          kvar 1 år 

Per-Inge Jarlmo        nyval 2 år 

Ingemar Rössberger  kvar 1 år 

Stefan Horn              kvar 1 år suppleant 

Lotta Pedersen          nyval 2 år suppleant 

Gösta Palm               nyval 1 år 

Fredrik Berinder       nyval 2 år 

 

15 Val av revisorer  

Nuvarande suppleant Per Andreasson väljs till ordinarie revisor på ett år och Janne Petersson 

ersätter honom som suppleant på ett år. Pelle Persson kvarstår som revisor ytterligare ett år. 

 

16 Val av valberedning 

Camilla Alm och Åsa Larsson har ett år kvar i valberedningen 

 

17 Övriga frågor 

Ingemar Rössberger önskar att föreningen agerar mot att hundar springer lösa och bajsar utan att 

ägarna har möjlighet att plocka upp. Styrelsen informerar samtliga via brev. 

 

18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Föreningsstämmans protokoll anslås på anslagstavlan vid vändplatsen och på hemsidan. 

 

19 Avslutning  

Gösta tackar alla för deltagandet och avslutar mötet. 

 

Källdalen 18 juli 2018 

 

Gunilla Petersson sekreterare     Gösta Palm ordförande 

 

Vidimeras 

       Margareta Larsson    Fredrik Berinder 


