
 Protokoll fört vid årsmöte för Sjöberga samfällighet den 9 maj 
2015 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 Asta Hansen 

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

handlingarna 

§ 6. Tommy	  Klamborn	  redovisade	  verksamhetsåret	  2014	  (1/3-‐31/12).	  Årets	  resultat	  blev	  

23370	  kronor.	  Årets	  elräkning	  har	  varit	  låg	  eftersom	  ersättning	  för	  strömavbrott	  har	  

utgått.	  Anita	  läste	  revisorernas	  berättelse	  att:	  bokslut	  och	  förvaltning	  hade	  förts	  enligt	  

god	  redovisningssed. 

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

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

§ 9. Ny	  budget	  presenterades,	  där	  den	  stora	  utgiften	  blir	  kantskärning	  av	  vägen.	  Tommy	  

har	  fått	  en	  offert	  som	  var	  på	  16000	  kronor	  vilket	  var	  ovanligt	  lågt.	  	  Mötet	  beslutade	  att	  

placera	  banktillgångarna	  i	  fonder	  eftersom	  räntan	  nu	  är	  obefintlig.	  Mötet	  godkände	  

utgifts-‐	  och	  inkomststat	  samt	  debiteringslängden. 

§ 10. Till	  ordförande	  för	  verksamhetsåret	  2015-‐2016	  valdes	  Tommy	  Klamborn. 

§ 11. Ingvar	  Tunerup	  och	  Anita	  Ekdahl	  valdes	  som	  ledamöter	  på	  ett	  år.	  Bengt	  Larsson	  och	  

Ragnar	  Persson	  valdes	  som	  styrelsesuppleanter	  på	  två	  år. 

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

Heidelbach	  omvaldes	  som	  revisorsuppleant	  på	  ett	  år.	   

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

§ 14. Motioner	  	   	   	   	   	   	   	  

En	  motion	  hade	  inkommit	  	   	   	   	   	  

	   1)	  gällande	  om	  dansbanan	  ska	  tas	  bort	  eftersom	  den	  är	  i	  väldigt	  dåligt	  skick	  

	   2)	  om	  dansbanan	  tas	  bort	  vad	  ersätts	  den	  med?  

 Mötet beslutade enhälligt att dansbanan tas bort under ett extra dagsverke i 

september och önskemål om förslag från fastighetsägarna läggs ut på 

hemsidan.      

        

   



§ 15. Övriga frågor     

Tommy	  informerade	  angående	  vattenavstängningsventilerna.	  Efter	  ett	  möte	  med	  Henrik	  

Johansson,	  lantmätare	  på	  Stadsbyggnadskontoret	  i	  Hässleholm	  framkom	  	  det	  att	  föreningen	  äger	  

distributionsledningarna	  fram	  till	  tomtgräns,	  och	  att	  de	  enskilda	  fastighetsägarna	  äger	  

distributionsledning	  och	  servisventiler	  inom	  tomtmark.	  

Föreningen	  har	  dessutom	  enligt	  samma	  bilaga	  en	  rättighet	  att	  fritt	  tillträda	  marken	  (där	  

servisventilen	  är	  placerad)	  på	  enskild	  tomt	  för	  anläggningens	  "skötsel	  och	  drift”!	  

	   	  

Anita	  informerade	  angående	  en	  artikel	  i	  dagstidningen	  att	  fästingburen	  TBE	  	  hade	  rapporterats	  

från	  ett	  område	  öster	  om	  Höör	  och	  man	  kanske	  ska	  fundera	  på	  om	  det	  är	  anledning	  till	  att	  

vaccineras.	  

Nils	  Nilsson	  saknar	  grodan	  som	  vi	  haft	  på	  Sjöberganytt	  för	  ett	  antal	  år	  sedan.	  Vi	  beslutade	  

att	  ta	  in	  en	  ny	  groda	  som	  logotyp.	  

Kent	  Andersson	  Lilja	  avtackades	  med	  blombukett,	  då	  han	  lämnar	  styrelsen	  efter	  många	  års	  

arbetete.	  

 

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

anslagstavlan samt hos Anita Ekdahl och Tommy Klamborn. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

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

       Stefan Ekberg               Asta Hansen 


