
Skäralids Samfällighetsförening

Ljungavägen, 260 70 Ljungbyhed

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 21 juli 2007

§ 1 Styrelsens ordförande hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna till årets 
stämma.

Ordförande Jörgen Rosenqvist läste upp ett till styrelsen inkommet rekommenderat brev 
från Lennart Åberg innehållande diverse synpunkter och med slutkläm att inte bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet. Stämman valde att helt bortse från synpunkterna.
 
§ 2 Till ordförande för stämman valdes Kenneth Jastrell.

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Olle Nilsson.

§ 4 Stämman godkände att kallelsen varit vederbörligen utlyst.

§ 5 Dagordningen fastställdes.

§ 6 Fastställdes redovisad röstlängd. 64 röstberättigade medlemmar antecknades vid 
entrén.

§ 7 Valdes Bo Andersson och Conny Kjellström till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
      b) Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Andersson samt lades till handlingarna.
      c) Beslutades enligt styrelsens förslag att fondera 10.000 SEK till vår 
investeringsfond.
      d) Fastställdes resultat- och balansräkningen samt lades den till handlingarna.

§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt 
revisorernas förslag. Beslutet fattades med acklamation.

§ 10 Leif redogjorde för ett förslag om ändrade styrelsearvode innebärande en koppling 
till prisbasbeloppet, vilket 2007 innebär : 

Ordinarie styrelseledamot exkl. kassör 10% x 40.300 =  4.030 SEK
Kassör 15% x 40.300 =   6.045 SEK
Styrelsesuppleant   2% x 40.300 =  1.612 SEK   
Reviderande revisor 1,2% x 40.300 = 967:20 SEK

Förändringen är tänkt att genomföras i 2 etapper, 50% innevarande budgetår därefter helt. 
Förslaget antogs av stämman med acklamation.



§ 11  Motion från Lennart Åberg ang. stämmoutskick avslogs.
         Motion från Lola Olofsson ang. viltvårdskommittèns avskaffande avslogs.

§ 12 Styrelsens förslag till budget godkändes liksom förslaget om oförändrad avgift 
kommande verksamhetsår.

§ 13 a) Omvaldes Leif Widell till kassör för en tid av 2 år.
        b) Nyvaldes Per-Olof Winberg till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år.
        c) Omvaldes Anders Landgren till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år.
        d) Nyvaldes Torbjörn Svensson till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.
            Nyvaldes Arne Olin till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.

§ 14 a) Omvaldes Bo Andersson till revisor för en tid av 2 år.
        b) Omvaldes Carina Jastrell till revisorssuppleant för en tid av 1 år.
            Omvaldes Jeanine Melrose till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

§ 15 Omvaldes Carl-Erik Andersson som ledamot av valberedningen för en tid av 1 år.
        Nyvaldes Birgitta Roos och Assar Hedlund till ledamöter av valberedningen för en 
tid av       
       1 år. Sammankallande är Assar Hedlund.

§ 16  Diskuterades behov av bättre klippning/röjning på stigen vid Björnbärssnåret. 
Föreslogs även maskinell röjning av dikena längs Ljungavägen för att avlasta föreningens 
vaktmästare.

§ 17  Beslutade stämman att stämmoprotokollet ska anslås på anslagstavlan vid kontoret 
senast 2007–08-04.

§ 18 Härmed tackade stämmoordförande för dagens diskussioner och debatter, erinrade 
om aftonens samkväm samt förklarade 2007 års stämma för avslutad.
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