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Tid:   Tisdag den 15 mars 2016 kl. 19.00-21.00 
Plats:   Björnbodaskolans matsal 
Närvarande:  36 röstberättigade hushåll, inklusive fullmakter 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande, Kenth Grossman, öppnade stämman och hälsade alla 
närvarande välkomna.  
 

2. Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Ulf Hertin.  
 

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 Stefan Ekstedt och Anders Gerdén.  
 

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 
36 röstberättigade hushåll var närvarande på stämman, inklusive fullmakter.  
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp av ordinarie ordförande. Styrelsen 
eftersöker medlemmar som har kunskap om asfalteringsarbeten. Maila till 
styrelsen på styrelsen@ljungheden.se.  
 

9. Ekonomisk berättelse 
Kassören, Stefan Ljungar, presenterade den ekonomiska redovisningen för 
verksamhetsåret 2015. Några extrautgifter som varit under 2015 vad gäller 
Mark- & vägunderlag är bl.a. en lyktstolpe som rostat av och trillat i backen 
och byte av sand i sandlådor.  
 

10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen, som bilagts kallelsen, godkändes av stämman.  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015.  
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12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Erik Holm drar tillbaka sin motion då det efter motionstillfället visat sig att 
parkeringsbolaget inte kan godkänna att ett Gästparkeringskort ska ”trumfa” 
över att en hantverkarbil är lastbilsregistrerad.  
 
Boje Lindgren som skrivit den andra motionen i frågan presenterade 
bakgrunden till motionen.  
1. Stämman beslutade med majoritet att P-bolaget ska bevaka hela området, 
inklusive vägarna inom området.  
2. Stämman beslutade med majoritet att ”10-minutersregeln” fortsätter att 
gälla. 3. Stämman beslutade med majoritet att det ska tas fram ett individuellt 
Hantverkskort.  
4. Stämman beslutade att tiderna för hantverkarparkering ska vara kl 7-17 alla 
dagar i veckan.  
5. Styrelsen går ut med ett förtydligande kring vad för parkeringsregler som 
gäller inom föreningen. Det kommer tydligt beskrivas vad som gäller bl.a. 
lastning och lossning.  
 
Stämman konstaterade för övrigt att det går att framföra frågor till styrelsen 
kring P-bot som man tycker är felaktigt.  
 

13. Styrelsens förslag till budget och föreningsavgifter för 2016 
Kassören, Stefan Ljungar, presenterade 2016 års budget.  
Styrelsens budget för verksamhetsåret 2016 godkändes av stämman. 
Kvartalsavgift: 7.200 kr / hushåll fr.o.m. andra kvartalet 2016.  
 

14. Arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer för 
verksamhetsåret 2016 
Stämman beslöt att arvoden till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 
2016 skall vara 90.000 SEK och fördelas av styrelsen.  
 

15. Val av styrelse 
Stämman beslöt att till styrelse för verksamhetsåret 2016 välja:  
 
Ordinarie ledamöter 
Kenth Grossman  Kvarstår 1 år 
Erik Holm  Omval 2 år 
Stefan Ljungar  Omval 2 år 
Joakim Vallejo  Kvarstår 1 år 
 
Suppleanter 
Mikael Alesch  Omval 1 år 
Marianne Petri-Hamvik Omval 1 år 
 
Ordförande 
Kenth Grossman 
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16. Val av revisor och suppleant 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisor och 
revisorsuppleant för verksamhetsåret 2016 välja:  
 
Revisor:  Lennart Johansson Omval 1 år 
Revisorsuppleant:  Kurt Lundin  Omval 1 år 
 

17. Val av ledamöter till valberedningskommitté  
Stämman beslutade att till valberedningskommitté välja följande medlemmar: 
Mats Norrström, Kjell Mesch och Monica Reinfeldt.  
 

18. Övriga frågor 
Stämman beslutade, på förslag från Boje Lindgren, att protokoll och utskick 
ska skickas ut i PDF-format för enklare utskrift.  
 
Grannsamverkan, information presenterades av ordförande Kenth Grossman. 
Vissa krav finns för att föreningen ska få vara med i Grannsamverkan. 
Information om Grannsamverkan kommer att läggas upp på föreningens 
hemsida. Idag är det inte föreningen i sig som går med i Grannsamverkan, 
utan varje hushåll.  
 
Bilkörning gångbanan från vändplan vid Hedblomstret. Styrelsen får i uppdrag 
att kontakta kommunen för att se vad som kan göras för att hindra biltrafik på 
gång- och cykelbanan.  
 

19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämmoprotokollet kommer att delas ut till alla fastigheter via papper och 
genom e-post för de hushåll som anmält e-postadress, samt läggas upp på 
föreningens hemsida.  
 

20. Mötets avslutande 
Stämman tackade avgående styrelse för det arbete som lagts ner under det 
gångna verksamhetsåret.  
 
Den 42:e ordinarie årsstämman förklarades avslutad.  
 

 
Vid protokollet   Ordförande 
Sten Olsson   Ulf Hertin 

 
Justeras 
Stefan Ekstedt   Anders Gerdén 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående. Original finns för påseende hos styrelsen.  
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