
NORROVAGAR SAMFALLIGHETSFORENING 

Protokoll fort den 23 april2016 vid arsstamman i Norrovagar Samfallighetsforening 

Plats: Sabykyrkan Norro 

1. Motets oppnande 

Stamman inleddes av styrelseordforande Maria Prenborn som halsade alia hjartligt valkomna. 

2a. Val av motesordforande 

Till ordforande pa stamman valdes Hakan Westin. 

2b. Val av motessekreterare 

Till sekreterare pa stamman valdes Lotta Erstrand. 

3. Godkannande av dagordning 

Stamman godkande den framlagda dagordningen. Tage Lundberg och Johan Sundahl onskade lagga 

till ett par punkter som far tas upp under ovriga fragor. 

4a. Fraga om stamman blivit stadgeenligt utlyst. 

Nagra medlemmar har inte fatt kallelse till arsmotet, vii ken enligt Maria Prenborn var mycket 

konstigt eftersom brev skickats ut till samtliga medlemmar. De medlemmar som inte fatt nagon 

kallelse uppmanas att kontakta styrelsen for att kontrollera att ratt adress ar registrerad. En medlem 

patalade att debiteringslangden inte fanns tillganglig for medlemmarna att ta del av innan stamman 

som den ska gora enligt foreningens stadgar. Debiteringslangden fanns tillganglig under stamman for 

medlemmarna att ta del av. 

Stamman forklarades dock i laga ordning utlyst. 

4b. Upprattande av rostlangd 

Rostlangden upprattades i samband med ankomst till motet dar samtliga deltagare prickades av och 

erholl rostkort. 

5. Val av justeringsman tillika rostraknare. 

Till justeringsman tillika rostraknare valdes Monica Sandqvist och Roland Ljungholm. 

6. Verksamhetsberattelse med resultat- och balansrakning samt revisionsberattelse for 2015. 

Verksamhetsberattelsen har offentliggjorts pa foreningens hemsida samt i utskick (bilaga 1), samt 

resultat- och balansrakning (bilaga 2 och 3). Maria Prenborn svarade pa fragor om verksamhets

berattelsen. Ett fortydligande gjordes att det ar kontakt med kommunen som tagits for att fa ett 

tidigt besked nar bygglov etablerats. 

Stamman godkande dessa handlingar. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet for styrelsen. 

7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen. 

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for ar 2015. Bokslut samt revisionsberattelse lades till 

handlingarna. 



8. Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmar. 

Prop. l- Proposition fran styrelsen angaende andring av stadgarna. Styrelsen foreslar att stadgarna 

uppdateras gallande tunga transporter (bilaga 2). 

Stamman beslutade - efter omrostning med 16 roster for och 17 roster emot- att avsla styrelsens 

forslag. 

Prop. 2- Proposition fran styrelsen angaende and ring av stadgarna. Styrelsen foreslar att stadgarna 

kompletteras med en paragraf om byggavgift. (bilaga 2). 

Efter en omfattande diskussion och efter en kort paus beslot styrelsen att aterkalla sin proposition 

och istallet ta upp Roland Ljungholms forslag till omrostning. 

Forslaget lyder: Slitageersattning vid byggnation. Vid byggnation overlastas ofta vagarna med dolda 

skador pa vagkroppen som foljd. Darfor beslutar arsmotet om en slitageersattning till foreningen om 

3 x andelstalet for permanent boende i aktuell zon vid byggnation. Ovriga skador regleras med stod 

av anlaggningslagen (AL). 

Stamman antog forslaget dock med tillagg om att det ska galla byggnationer over 50 kvm och nar det 

galler kommersiella byggnader ska ersattningen uppga till 5 x arsavgiften. Styrelsen uppdrogs att 

arbeta tram en slutlig formulering. 

lnga ytterligare motioner fran medlemmar hade inkom mit. 

9. Ersattning till styrelse och revisorer 

Styrelsens forslag till ersattningar innebar oforandrade styrelse- och revisorsarvoden 

Stamman antog styrelsens forslag. 

10. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd. 

Styrelsens forslag till budget for verksamhetsaret 2016 presenterades (bilaga3). Vaggruppen 

presenterade en inventering avseende anlaggningens underhallsbehov med prioriteringar av 

underhallsatgarder och uppskattade kostnader. Arne Ekstrand lade tram ett par forslag till revidering 

av budgeten. Den nya styrelsen uppdrogs att omarbeta budgeten och kalla till extra medlemsmote 

angaende hojda medlemsavgifter. Stamman fastslog tills vidare debiteringslangden (som forandrats i 

sam band med att nya fastigheter tillkommit) med avgiften 100 kronor/andel. 

11. Val av styrelse, styrelseordforande samt suppleanter. 

Valberedningens forslag till styrelse, vilket arsstamman godkande, ar: 

Mikael Kaneteg- ordinarie ledamot (omval, 1 ar) OrdfOrande 

Dan Winnansson- ordinarie ledamot (omval, 1 ar) 

Thomas Saleteg- ordinarie ledamot (nyval, 2 ar) 

Bjorn Palhammar- ordinarie ledamot (omval, 1 ar) 

Peter Grundstrom- ordinarie ledamot (nyval, 2 ar) 

Wafa von Treskow- suppleant (nyval, valjs pa ett ar) 

Therese Bjorkstrander- suppleant (omval, valjs pa ett ar) 



12. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Valberedningens forslag till revisorer, vilket arsstamman godkande, ar: 

Tina Mostrom - revisor (omval, 1 ar kvar) 

Lars Wicander- revisor (omval, 2 ar) 

Anita Freiler- suppleant (omval, valjs pa ett ar) 

13. Val av valberedning 

Till valberedning utsags: 

Arne Ekstrand 

Andrea Freiler 

Mats Beiming 

14. Ovriga fragor och synpunkter 

Johan Sundahl onskar farthinder pa Ringvagen. Han uppmanas ta kontakt med styrelsen/vaggruppen 

for att diskutera mojligheterna. Tage Lundberg hade lam nat mote sa den punkten stroks. 

15. Meddelande av tid och plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt. 

Protokollet finns tillgangligt pa foreningens hemsida och hos foreningens sekreterare tva veckor efter 

stamman, d v s den 7 maj 2016. 

16. Motets avslutande 

Maria Prenborn och Ann-Christine Andersson avtackades for sitt arbete i styrelsen i samband med att 

de nu avgar. 

Da inget ytterligare forekom forklarades stamman avslutad. 
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