
 Protokoll fört vid årsmöte för Sjöberga samfällighet den 4 maj 
2014 i Södra Rörums församlingshem 

 
§ 1. Mötet öppnades klockan 11.00 av Tommy Klamborn. Mötet ansåg att årsmötet 

var behörigt utlyst och godkände det. 

§ 2. Dagordningen godkändes 

§ 3. Tommy Klamborn valdes till ordförande för mötet. 

§ 4. Till justeringsmän valdes Stefan Ekberg och Ola Ahlqvist 

§ 5. Anita Ekdahl läser upp förra årets protokoll vilket därefter lades till 

handlingarna 

§ 6. Tommy	  Klamborn	  	  redovisar	  verksamhetsåret	  2013-‐2014.	  Årets	  resultat	  blev	  35	  392	  

kronor.	  Revisorerna	  redovisade	  att	  bokslut	  och	  förvaltning	  hade	  förts	  enligt	  god	  

redovisningssed. 

§ 7. Ersättningen	  till	  ordförande,	  kassör	  och	  sekreterare	  bibehölls,	  1300	  kronor. 

§ 8. Mötet	  beslutade	  att	  ge	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  räkenskapsåret	  2013-‐2014. 

§ 9. Ny	  budget	  presenterades,	  utöver	  de	  ordinarie	  utgifterna	  budgeteras	  för	  en	  ny	  

vattenventil	  i	  slutet	  av	  området	  för	  att	  lättare	  kunna	  eliminera	  mangan	  och	  järn	  

föroreningar	  i	  vattnet.	  	  De	  stora	  utgifterna	  vid	  kantskärning	  av	  vägen	  sköts	  fram	  

ytterligare	  ett	  år	  och	  i	  stället	  prioriteras	  stickvägarna.	  Mötet	  godkände	  utgifts-‐	  och	  

inkomststat	  samt	  debiteringslängden. 

§ 10. Till	  ordförande	  för	  verksamhetsåret	  2014-‐2015	  valdes	  Tommy	  Klamborn. 

§ 11. Madeleine	  Davidsson	  och	  Asta	  Hansen	  omvaldes	  som	  ledamot	  respektive	  suppleant	  på	  

två	  år. 

§ 12. Bengt-‐Åke	  Olsson	  och	  Mikael	  Bengtsson	  omvaldes	  som	  revisorer	  på	  ett	  år,	  Knud	  

Heidelbach	  omvaldes	  som	  revisorsuppleant	  på	  ett	  år.	  Ronny	  Andersson	  meddelat	  att	  

han	  inte	  står	  till	  förfogande	  vilket	  innebär	  att	  en	  suppleantplats	  kommer	  att	  vara	  

vakant.	  	   

§ 13. Till	  valberedning	  valdes	  Ola	  Ahlqvist	  och	  Rickard	  Lundquist	  på	  ett	  år. 

§ 14. Inga	  motioner	  hade	  inkommit. 

§ 15. Under	  punkten	  15	  delades	  den	  mellan	  15:1	  gällande	  avstängningsventiler	  och	  15:2	  

gällande	  stadgeändring	  från	  brutet	  (1/3-‐28/2)	  till	  kalenderår (1/1-31/12).        

15:1 Tommy informerar att S-Schakt har gjort en uppskattning på kostnaden 

för att byta alla avstängningsventiler och summan blir runt 800 000 kronor om 

man tar totalentreprenad på arbetet. Detta innebär en kostnad för varje 



fastighetsägare med ca 1200 kronor/år. Alternativ är att varje fastighetsägare 

gör arbetet själv, vilket några redan gjort, kostnaden minskas då betydligt till 

enbart byte av ventil. Mötet beslöt att bordlägga frågan och att styrelsen 

undersöker frågan vidare. 

      15:2  Styrelsen föreslår att ändra räkenskapsåret från brutet till  

       kalenderår, eftersom det underlättar för bokslutet. 

       Mötet (18 fastighetsägare) godkänner enhälligt stadgeändringen att:               

 räkenskapsåret ska vara 1/-31/12. 

        15:3 Mötet beslutade att avsätta 7000 kronor till förnyelsefonden. 

        Mats Bengtsson visade med hjälp av projektor sitt arbete med vår skog dels                   

  vad som var genomfört och dels vad som stod på tur. 

        Det framkom önskemål om områdesvandring vilket noterades samt datum för    

  Landskamp i boule bestämde till den 16 augusti. 

§ 16. Mötet avslutas och Tommy meddelar att protokollet kommer att finnas på      

  anslagstavlan samt hos Anita Ekdahl och Tommy Klamborn. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

……………………………………………………                   ……………………………………………………….. 

       Stefan Ekberg    Ola Ahlqvist 


