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Protokoll fört vid föreningsstämma med 
 
Hökerum – Öndarps  Samfällighetsförening,  
 
2009-08-15. 
 
Plats: Församlingshemmet Hökerum    

 

 
 
Närvarande:  
 
30 medlemmar var närvarande som representerade 24 fastigheter. 
 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Johansson hälsade de närvarande välkomna, presentation av den sittande styrelsen 
samt revisorer och valberedning gjordes, därefter förklarade ordförande mötet öppnat. 
 

2. Har mötet utlysts inom laga tid 

Svar ja. 
 
3. Fastställande av föredragningslista 

Godkändes. 
 
4. Val av ordförande för mötet 

Anna-Lena Johansson valdes.  
 

5. Val av sekreterare för mötet  

Inge Melkersson valdes. 
 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Jan-Olof Hallberg samt Rolf Claesson valdes. 
 

7. Föregående årsmötesprotokoll 

Föregående årsmötesprotokoll finns utlagt på hemsidan samt finns att tillgå hos samtliga styrelsemedlemmar, 
ordförande frågade om detta godtas av årsmötesdeltagarna, svar ja.  Årsmötesprotokollet godkändes av 
stämman, samt lades till handlingarna.  
Föregående års önskemål att förändra årsmötes-föredragningslistan, diskuterades, det klargjordes att 
ordningen är korrekt, mao ingen förändring kommer att göras med avseende på ordningen av punkterna på 
föredragningslistan. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008/2009 

Ordförande Anna-Lena Johansson läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och därefter lades till 
handlingarna.  
 

9. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2008/2009 

Kassören Peter Larsson, läste upp kassaberättelsen. Totalt resultat visar på ett överskott på 47 202 SEK. 
Tillgångarna är 352 900 SEK varav stugsektionen 248 800 SEK. Inkomst- /Utgiftsstat bifogas protokollet. 
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
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10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2008/2009 

Liisa Ojansivu läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008/2009. (rev. berättelsen finns hos ordf.) 
 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008/2009 

Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

12. Motioner 

Inga motioner hade inkommit under året.  
 

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna för 2009/10 

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Stämman biföll. 
 
14. Styrelsens verksamhetsplan för 2009/2010 

Ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2008/2009, vilken godkändes av stämman. (Planen bifogad) 
 

15. Utgifts- och inkomsstat för 2009/2010 

Kassören presenterade utgifts- /Inkomsstat för 2009/2010, denna godkändes av stämman. (Planen bifogad) 
Eget kapital är 352 900 SEK, om budgeten hålls ökar resultatet till 394 900 SEK. Väg- samt stugsektionen 
sammanslaget. 
 
Därefter avbröts för kaffepaus samt tillfälle för informella diskussioner. 
 

16. Val 
a) Ordförande för 1 år, t.o.m. stämman 2010, tillika AU. Till ordförande valdes Anna-Lena 

Johansson. 
b) Sekreterare för 2 år, t.o.m. stämman 2011, tillika AU. Till sekreterare valdes Inge 

Melkersson 
c) (Kassör för 2 år, t.o.m. stämman 2010, tillika AU.  Peter Larsson är vald t.o.m. 2010 vid 

föregående stämma) 
d) Styrelseledamot för 2 år, t.o.m. stämman 2011. Till styrelseledamot valdes Bengt Prahl. 
e) (Styrelseledamot för 2 år, t.o.m. stämman 2010. Tomas Johansson är vald t.o.m. 2010 vid 

föregående stämma). 
f) Styrelsesuppleanter 2 st för 1 år, t.o.m. stämman 2010. Till suppleanter valdes Carina 

Andersson samt Sven Svensson. 
g) Revisorer 2 st för 1 år, t.o.m. stämman 2010. Till revisorer valdes Liisa Ojansivu och 

Kicki Martinsson. 
h) Revisorsuppleant för 1 år, t.o.m. stämman 2010. Till suppleant valdes Carina Ström. 
i) Valberedning 2 st för 1 år t.o.m. stämman 2010. Till valberedningen valdes Lisen 

Magnusson, sammankallande, och Jan-Olof Hallberg. 

 
17. Avgifter för vägverksamhet, sektion I, II, III, IV för 2009/2010 

Styrelsen föreslog oförändrad utdebitering, gällande sektion I. Stämman godkände detta. (övriga sektioner 
hanteras i resp. sektion) 
Tillgång till betalningslängden fanns hos kassören Peter Larsson under årsmötet. 
 

18. Avgifter för vattenverksamheten för 2009/2010 

Styrelsen föreslog oförändrade vattenavgifter för kommande verksamhetsår. Stämman godkände detta.  
Sista betalningsdag för samtliga medlemsavgifter föreslogs vara 2009-12-31. Stämman biföll förslaget.  
 

19. Övriga frågor 

 Sekreteraren Inge Melkersson poängterade att förslagslådan tyvärr inte används utan uppmanade 
samtliga att lägga i förslag, synpunkter etc. Endast ett förslag hade inkommit under året och det hade 
behandlats positivt av styrelsen, det var önskemål om köp o sälj sida på föreningens hemsida. 
Kassören uppmanade samtliga att bidra till hemsidans utveckling. 

 Städdagen nämndes, låt oss alla deltaga samt att deltagarna kan komma överens om ev. kollektiva 
städområden. 

 Styrelsen efterfrågade idé om var en eventuell gemensam förvaringsbyggnad kan ställas upp. 

 Styrelsen uppmanade ”sommarvattenfastigheterna” att sammanträda och upprätta ett dokument som 
klargör ansvaret för sommarledningen. Intill ett sådant dokument inkommit till kansliet betraktas 
ansvarsfördelningen som tidigare, dvs fördelat på 10 fastigheter.  
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 Git Fors frågade om till finns avsatta pengar till grusvägen upp till familjen Fors, sekreteraren svarade att 
inga speciella medel är avsatta utanför vägsektionens kassa, Fors ombads kontakta styrelsen när 
behov för grusning finns. 

 Gerd Strandmark frågade om markeringar vid vägbulorna skall finnas, ordförande svarade att stolpar 
och skyltar har införskaffats och sätts upp senare i höst vid städdagen. 

 Större arbetsfordon ställs upp på Slottsvägen, flera årsmötesdeltagare påpekade risken med detta tex 
att barn passerar dessa fordon och tvingas då ut i vägen, ordförande kommer att be husägaren att 
ställa upp fordonen vid annan plats.   

 Orförande informerade att stugpärmen kommer att läggas in på hemsidan och att pappersvarianten 
skrotas, samtidigt uppmanades samtliga att anmäla ev. hem adressändring till ordförande eller kassör 

 Jan-Olof Hallberg nämnde att han är tveksam till att stadgarna gällande val av sekreterare samt kassör 
under själva årsmötet följs. Kassören Peter Larsson ansåg att stadgarna skall vara oförändrade men 
att styrelsen påtar sig att titta igenom stadgar och jämföra med föredragningslistan. 

 
20. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Anna-Lena informerade om att protokollet finns hos henne på Öndarpsvägen 5b, samt kopior på detsamma hos 
samtliga styrelsemedlemmar fr.o.m. 15:e september. 
 

21. Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årets stämma avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 

Hökerum 2009-08-15    

 

 

 
Inge Melkersson   Anna-Lena Johansson 
sekreterare    ordförande 

 
 
 
 
 

justeras    justeras 

Rolf Claesson    Jan-Olof Hallberg 

     


