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Ljunghedens samfällighetsförening 
 
Protokoll från 32:a ordinarie årsstämman 
 
 
 
Tid:  Torsdagen den 16 februari 2006 kl. 19.00 - 21.00 
Plats:  Björnbodaskolans matsal 
Närvarande: 34 röstberättigade hushåll 
 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande, Bo Mattsson, öppnade stämman och hälsade alla 
närvarande välkomna.  
 

2. Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Kurt Lundin.  
 

3. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för stämman valdes Sten Olsson.  
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Bennbom och Kent 
Grossman.  
 

5. Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen.  
 

6. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning 
Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.  
 

7. Upprättande av röstlängd 
34 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman.  
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2005, som bilagts kallelsen, godkändes av 
stämman.  
 

9. Ekonomisk berättelse 
Kassören, Bo Andersson, presenterade den ekonomiska redovisningen för 
verksamhetsåret 2005. Den ekonomiska berättelsen godkändes av stämman.  
 

10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.  
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2005.  
 

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Motioner angående parkering 
Angående ändamålsenlig parkering och garageöversyn.  
Stämman tillsatte en grupp av medlemmar som skall se över behov och 
synpunkter på dessa frågor mer övergripande och ingående. Gruppen föreslås 
genomföra en analys tillsammans med styrelsen som därefter gemensamt ger 
förslag på åtgärder. Om det finns fler medlemmar som är intresserade av att 
ingå i denna grupp, kontakta styrelsen så snart som möjligt.  
 
Motion angående com hem ”3 hål i väggen” (bredband via kabel-TV-nätet) 
Stämman beslöt att styrelsen skall tillsätta en grupp för utvärdering och analys 
av dagens situation och möjliga moderniseringar.  
 

13. Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2006 
Styrelsens budget för verksamhetsåret 2006, som bilagts kallelsen, 
godkändes av stämman.  
 

14. Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för 
verksamhetsåret 2006 
Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 
2006 skall vara 50 000 SEK och fördelas av styrelsen.  
 

15. Val av styrelse 
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, som bilagts kallelsen, att till 
styrelse för verksamhetsåret 2006 välja:  
 
Ordinarie ledamöter 
Bo Andersson  Kvarstår 1 år 
Owe Eriksson  Nyval 2 år 
Ulf Hertin  Kvarstår 1 år 
Sten Olsson  Omval 2 år 
 
Suppleanter 
Susanne Härfstrand Nyval 1 år 
Kenneth Mölleborn Nyval 1 år 
Ivan Sjölander  Omval 1 år 
 
Ordförande 
Ulf Hertin 
 

16. Val av revisor och suppleant 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och 
revisorsuppleant för verksamhetsåret 2006 välja:  
 
Revisor  Per-Erik Nyström Omval på 1 år 
Revisorsuppleant  Henrik Ljungel Omval på 1 år 
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17. Val av tre ledamöter till valberedningskommitté, båda kvarteren skall 
vara representerade 
Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja sittande kommitté:  
 
Anders Bennbom 
Anders Bergström 
Karl-Erik Lundell 
 

18. Övriga frågor 
Sten Olsson gjorde en mindre presentation med bildspel angående vad 
Rörmannen fann att anmärka på vid professionell husgrundskontroll. 
Presentation utförd ur informativ aspekt. Information kommer att läggas ut på 
föreningens hemsida.  
 
Stämman beslutade att styrelsen skall tillse att det monteras skyltar märkta 
”Enskild väg” och/eller ”Privat område” vid respektive infart för att komma till 
bukt med personer som använder samfällighetens parkeringsplatser trots att 
de inte är boende eller besökande till medlemmar i föreningen.  
 
Stämman tackade avgående ordförande, Bo Mattsson, för en mycket bra 
arbetsinsats under det gångna året.  
 

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter inom kvarteren samt 
läggas upp på föreningens hemsida.  
 

20. Mötets avslutande 
Stämman tackade avgående styrelse för det arbete som lagts ner under det 
gångna verksamhetsåret.  
 
Den 32:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.  
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
Sten Olsson   Kurt Lundin 
 
 
 
Justeras 
Anders Bennbom   Kent Grossman 

 
 
 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående. Original finns för påseende hos styrelsen.  


