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Protokoll från årsmöte den 17 mars 2016 i Samfälligheten
Rydebäck III, Djuprännan.
Närvarande: Bertil Månsson, Grindögatan 18
Gunnar Ljung, Grindögatan 106
Kristina Sveningsson Jönsson, Grindögatan 120
Daniel Berglund, Grindögatan 115
Åsa Ronnefors, Grindögatan 116
Anders Hansson, Grindögatan 101
Örjan Nordle, Grindögatan 119
Folke Unger, Grindögatan 124
Martin Wallin, Grindögatan 128
Karin och Stig Johansson, Grindögatan 129
Tommy Lagesson, Grindögatan 143
Anders Tellhed, Grindögatan 137
Anders Ottosson, Grindögatan 110
Sead Zekizovic, Grindögatan 109
Britt- Marie Linde, Grindögatan 52

§1 Stämmans öppnande, närvaro och eventuella fullmakter
Ordförande, Daniel Berglund, öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Styrelsen
presenterade sig. Inga fullmakt fanns.

§2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Daniel Berglund valdes till ordförande och Kristina Sveningsson Jönsson valdes till sekreterare. Till
justeringsmän valdes Folke Unger och Tommy Lagesson.

§3 Godkännande av dagordning och stämmans behöriga utlysande
Dagordningen och stämmans behöriga utlysande godkändes.

§4 Val av rösträknare
Folke Unger och Tommy Lagesson valdes till rösträknare.

§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för året 2015
Kassören, Gunnar Ljung, läste igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsåret 2015 har slutat
med en vinst på knappt 6000 kr och verksamhetsberättelsen finns publicerad på föreningens
hemsida. En fråga framkom angående avgiftshöjningen på 600 kr. Höjningen är gjord då träd och
buskar ska beskäras samt klippas i vårt grönområde. Ytterligare en fråga framkom angående vilken
summa som är avsatt till carports- och asfaltsfonden. Verksamhetsberättelsen godkändes av
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stämman.

§6 Resultaträkning och balansräkning för året 2015
Kassören, Gunnar Ljung, redogjorde för resultat- och balansräkningen för året 2015. Resultat- och
balansräkningen för året 2015 finns publicerad på föreningens hemsida. Stämman fastställde
resultat- och balansräkningen.

§7 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Revisionsberättelsen presenterades av Anders Tellhed och revisionsberättelsen godkändes.

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9 Ersättning till styrelse, stugfogde samt revisorer för året 2016
Ordförande, Daniel Berglund presenterade den nuvarande ersättningen till styrelsen, stugfogde och
revisorer. Inga önskemål om förändrad ersättning presenterades och därför beslutade stämman att
ersättningen står fast enligt tidigare nivåer: Ordförande 6000 kr, kassör 6000 kr, sekreterare 3000 kr
stugfogde 6000 kr och 990 kr till övriga styrelseledamöter.

§ 10 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga motioner från medlemmarna förelåg.

§11 Styrelsens förslag till budget för året 2016
Kassören, Gunnar Ljung, redogjorde för budgetförslaget för året 2016. Endast små justeringar är
gjorda i förhållande till budgeten från året 2015. Räntekostnaderna inför 2016 är budgeterade
med minus 3000 kr. Gunnar Ljung har kontrollerat att Resurs Bank kan ge en ränta på 0,6 %.
Stämman fastställde budgeten.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Kristina Sveningsson Jönsson omvaldes till sekreterare i ett år och Gunnar Ljung omvaldes till
kassör i två år. Bertil Månsson (representant för Brosundet) och Torbjörn Lanker (representant för
Bredhäll) omvaldes till ett år. Nyval på ett år av Britt-Marie Linde (representant för Burnäset).
Nyval på ett år till suppleanter valdes, Sead Zekizovic och Åsa Ronnefors.

§13Val av revisor och revisorsuppleant
Anders Tellhed och Mikael Unger omvaldes till revisorer i två år. Fritz Balhuizen omvaldes till
revisorsuppleant i ett år.
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§14 Val av ansvarig för sophusen
Bertil Månsson omvaldes i ett år som ansvarig för sophusen (stugfogde).

§15 Val av valberedning
Anders Ottosson och Tommy Lagesson omvaldes i ett år till valberedningen.

§16 Fastställande av firmatecknare
Ordförande, sekreterare och kassör valdes som firmatecknare, två i förening. Kassören valdes som
ensam firmatecknare i bankärenden eftersom det underlättar skötseln av ekonomin över internet.

§17 Stämmans tillkännagivande
Protokollet från årsstämman publiceras på föreningens hemsida, http://www.djuprannan.se efter
justering. Protokollet kommer inte att delas ut till samtliga hushåll. En kopia av protokollet kommer
att anslås i sophusen. Dokumentation till nästa årsmöte kommer att publiceras på hemsidan.
Kallelsen till årsmötet delas ut till samtliga hushåll senast två veckor innan årsmötet äger rum.

§18 Information angående laddningsstationer för elbilar.
Styrelsen informerade om att det framkommit önskemål om laddningsstationer för elbilar. En
diskussion föregick om olika möjligheter till laddningsstationer. Stämmans beslutade att i nuläget
avvakta, men att frågan ska aktualiseras igen.

§19 Övriga frågor
Styrelsen informerad om stadgeändringen gällande när årsmötet ska hållas. Numera lyder stadgaren
att årsmötet ska hållas senast i april.
En fråga framkom när första containern för trädgårdsavfall kommer. Beställning ska göras till
torsdagen vecka 12, om det inte finns möjlighet att få containern då beställdes den till fredagen
vecka 13. Containern ställs på vänstra vändzonen.
Stämman undrade om styrelsen har bestämt när den årliga städdagen ska äga rum. Dagen är ej
bestämd, men det kommer att bli en söndag i maj då vi har container för trädgårdsavfall.

§20 Stämmans avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
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Rydebäck 2016-03-20

Vid protokollet:
___________________________________
Kristina Sveningsson Jönsson

Justeras:
___________________________________
Tommy Lagesson

_____________________________________
Folke Unger

