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Protokoll föreningsstämma 2013-03-20 

Närsbo Samfällighetförening                                                               2013-03-20 
716410-0005 
 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 
 
Dag:  Onsdagen den 20 mars 2013 
Plats:  Lygnareds röda skola 
Tid:  Klockan 19.00 
 
Närvarande: 25 medlemmar, närvaroförteckning bil. 6 
 
 
 
Ordförande Christer Tedefjord hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 
 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Stämman beslöt till ordförande utse Roland Norlén och till sekreterare Gunnel Blom. 
 
 
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
Stämman beslöt välja Anita Carlsson och Preben Hansen. 
 
 
3. Godkännande av stämmans kallelse 
Kallelsen var stadgeenligt anslagen på anslagstavlorna i Närsbo, i Närsbobladet samt 
även skickad per brev och mail, bilaga 1.  
Stämman beslöt att godkänna kallelsen. 
 
 
4. Styrelsens berättelse 
Christer Tedefjord läste upp förvaltningsberättelsen, se bilaga 2 
Stämman beslöt lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 
 
 
5. Revisorernas berättelse 
Roland Norlén läste upp revisionsberättelsen, se bilaga 3. 
Stämman beslöt lägga den samma till handlingarna. 
 
 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
7. Beslut med anledning av årets resultat 
Den resultaträkning som framgår av förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman, se 
bilaga 2. 
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Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att resultatet för det gångna året balanseras 
över till nästa verksamhetsår. 
 
 
8. Förslag från styrelsen, motioner från medlemmar 
Inga inkomna motioner att behandla. 
Styrelsen föreslår att höja ersättningen till den vattenansvarige, frågan tas upp på 
dagordningens punkt 9. 
 
 
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Valberedningen föreslår höjning av arvoden för ordförande 24.000/år, kassör 
12.000/år,vägansvarig 12.000/år, revisorerna 2.000/år, vatten och avloppsansvarig 
48.000/år samt övriga styrelseledamöter 100 kr/uppdrag. 
Stämman beslöt enligt förslaget. 
 
 
10. Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår 
Efter förslag att inköp/renovering av bryggorna skall bokföras under underhållsfonden, 
fastslog stämman styrelsens förslag till budget för 2013,se bilaga 4. 
 
 
11. Beslut om debiteringslängd 
Stämman beslöt fastställa debiteringslängden, se bilaga 5. 
 
 
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman beslöt enligt förslag från valberedningen att utse följande personer till 
styrelsen: 
 
Ordinarie  Magnus Tanzbro 2 år 
  Per-Olof Svensson 2 år 
  Sirpa Tavastila 2 år 
  Ulrika Nicklasson 1 år kvar 
  Gunnel Blom  1 år kvar 
 
Suppleanter  Magnus Gawek 2 år 
  Daniel Grip  1 år 

Kristina Kruger 1 år  
 
 
13.  Val av styrelseordförande 
Enligt stadgarna ( § 4) skall stämma utse en ordförande bland de valda 
styrelseledamöterna. Ingen av de valda förklarade sig beredd att bli ordförande. Ingen 
av de övriga deltagarna på stämman förklarade sig beredd att ingå i styrelsen och bli 
styrelseordförande. Stämman tvingades lämna ordförandeposten vakant. 
 



3(3) 

 

 

Protokoll föreningsstämma 2013-03-20 

Stämmans ordförande framhöll att samtliga ledamöter av styrelsen har samma ansvar 
för att styrelsen fullgör de skyldigheter styrelsen har enligt § 7 i föreningens stadgar och 
att frånvaro av en styrelseordförande inte på något sätt minskar styrelseledamöternas 
ansvar. Styrelsen bör därför inom sig utse en vice ordförande. 
 
 

14. Val av två revisorer och suppleant 

Stämman beslöt välja 
Ordinarie  Roland Norlén 
  Berit Mäkinen 
 
Suppleant  Christer Tedefjord 
  Björn Wallander 
 
 
15. Val av valberedning 
Stämman beslöt välja Alexander Cederhage, Gunilla Blomberg och Jörgen Nilsson som 
också är sammankallande.  
 
 
16. Övriga frågor 
Fanns inga. 
 
 
17. Meddelande om tid och plats för justering av protokollet 
Kopia av protokollet kommer att finnas på föreningens anslagstavlor samt föreningens 
hemsida. Senast den 7 april 2013. 
 
 
18. Stämman avslutas 
Roland Norlén avslutade föreningsstämman. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
……………………………………. 
Gunnel Blom 
 
 
 
Justeras: 
 
…………………………………..    …………………………………….   ……………………………………. 
Roland Norlén 
Stämmans ordförande 

Preben Hansen  
Justerare 

Anita Carlsson 
Justerare 
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Bilfogas: 
Bilaga 1   Kallelse 
Bilaga 2   Förvaltningsberättelsen 
Bilaga 3   Revisionsberättelsen 
Bilaga 4   Budget 2012 
Bilaga 5   Debiteringslängden 
Bilaga 6   Närvaroförteckning    


