
Norrovagar Samfallighetsforening 
Protokoll fort den 24 april 2017 vid arsstamman i Norrovagar Samfallighetsforening. 

Plats: Sabykyrkan, Norro. 

1. Motets oppnande 
Styrelsens ordforande Mikael Kaneteg halsade valkommen till motet. 

2a. Val av motesordforande 
Till stammans ordforande valdes Mats Beiming. 

2b. Val av motessekreterare 
Till sekreterare pa stamman valdes Thomas Saleteg. 

3. Godkannande av dagordning och anmalan av ovriga fragor 
Den framtagna dagordningen godkandes. En ovrig fraga noterades gal Iande fiberdragning. 

4a. Fraga om stamman blivit utlyst enligt stadgarna 
Kallelse har gatt ut tre och en halv vecka fore stamman, postalt och viae-post. Motet fann att 

stamman blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 

4b. Upprattande av rostlangd 
Rostlangden upprattades i sam band med ankomsten till motet dar deltagarna prickats av och erhallit 

rostkort. 

5. Val av justeringsman tillika rostraknare 
Till justeringsman, tillika rostraknare, valdes Erik Hallenberg och Roland Ljungholm. 

6. Verksamhetsberattelse med resultat- och balansrakning samt 

revisionsberattelse for 2016 
Verksamhetsberattelsen medfoljde det postala utskicket och samtliga aktuella handlingar har 

tillgangliggjorts via hemsidan och e-postutskick. 

Mikael Kaneteg redogjorde for verksamhetsberattelsen och besvarade en fraga angaende en obetald 

vagavgift fran en fastighet. Styrelsen har tagit kravet till kronofogden som dock avvisat arendet med 

hanvisning till att foregaende arsstamma inte faststallt budget (intaktsstaten) for 2016. I 

resultatrakningen for 2016 har beloppet (2.900 kr) tagits upp som befarad kundforlust. 

Stamman beslutade att ford ran pa fastigheten ska kvarsta. 

Arsstamman 2016 gav styrelsen i uppdrag att ta tram en slutlig formulering betraffande 

slitageersattning. Sa har skett och stamman godkande den nya formuleringen med reservationen att 

ordet " nybyggnation" i rubriken ska ersattas med "byggnation". Formuleringen i sin helhet lyder nu: 

Slitageersiittning vid byggnation 
Vid byggnation overlastas ofta viigarna med do/da skador pa viigkroppen sam 



fo/jd. Narrovdgor Somjdllighetsforening foktureror ddrj6r berord fostighetsdgore vid 
byggnotianer over 50 kvm en slitogeersdttning (engangsovgift) pa matsvoronde 3 x arsovgiften 
for permonentbaende somt 5 X arsovgiften for kammersie/1 byggnod i oktue/1 zan. 
dvrigo skodar sam uppstar pa vdgorno under byggnotianen reg/eros med stod ov 
onldggningslogen (AL). 

Arsstamman 2016 gav styrelsen i uppdrag att omarbeta den da foreslagna budgeten och kalla till ett 

extra medlemsmote angaende hojda medlemsavgifter. Styrelsen valde istallet alternativet att 

genomfora a ret med en budget utan avgiftshojning och med ett minimalt vagunderhall. Trots hogre 

kostnader for snorojning an vantat gick verksamhetens intakter och kostnader nara jamnt upp 2016. 

Stamman godkande de forelagda handlingarna. 

Lars Wicander redogjorde for revisionsberattelsen sam tillstyrker ansvarsfrihet for styrelsen. 

7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for 2016. 

8. Motioner fran medlemmar samt propositioner fran styrelsen 
lngen proposition forelag och inga motioner hade inkommit till stamman. 

9. Ersattning till styrelse och revisorer 
Stamman antog styrelsens tors lag vilket innebar oforandrade arvoden. 

10. Styrelsens forslagtill utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 
Baserat paden vagplan sam upprattats 2015 foreslog styrelsen i sin budget en hojning av vagavgiften 

med 20% vilket skulle generera en intaktsokning pa ca 100 tkr per ar. I budget foreslogs att ett lika 

start be lapp tas ur vagforbattringsfonden for att paborja arbetet med att ta sig an de prio 1-atgarder 

sam identifierats i vagplanen. 

En lang diskussion vidtog om utdebiteringsprinciperna. Vagforrattningen sam galler ar baserad pa 

tonkilometermetoden. Roster hordes for andra former av fordelning an andelstalen. Aven om 

asikterna gick isar sa enades stamman om att oklarheter rader kring om det formellt gar att gora till 

exempel en extra utdebitering och franga systemet med fordelning efter andelstal. 

Stamman beslutade att ge Roland Ljungholm och Erik Hallen berg i uppdrag att bereda fragan om 

vilka mojligheter sam faktiskt finns och sammanstalla det till styrelsen infor arsstamman nasta ar. 

Votering begardes om styrelsens forslag till budget samt debiteringslangd for verksamhetsaret 2017 

innebarande att vagavgifterna hojs med 20 %. Med rosteantalet 35 mot och 20 for beslutade 

stamman att avvisa styrelsens forslag. 

Gun ilia Ekstrand vackte forslag till en alternativ budget samt debiteringslangd med endast den 

andringen att avgiftshojningen ar 10% istallet for 20 %. Stamman valde att votera aven om detta och 

med acklamation godkandes det av stamman. Stamman gav darmed styrelsen fullmakt att 

andra budget samt debiteringslangd for verksamhetsaret 2017 i enlighet med detta. 



11. Val av styrelse, styrelseordforande samt suppleanter 
Stamman godkande valberedningens forslag vilket innebar omval pa tva ar av ordinarie ledamoterna 

Mikael Kaneteg (tillika vald till ordforande pa ett ar) och Bjorn Palhammar. bvriga ordinarie 

ledamoter i styrelsen (Dan Winnansson, Thomas Saleteg och Peter Grundstrom) har ett ar kvar pa 

sina mandat. 

Till nyval pa ett ar som suppleanter i styrelsen valdes Roland Ljungholm, Arne Ekstrand och Michaela 

Haga. 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Lars Wicander har ett ar kvar pa sitt mandat som revisor. Stamman valde Monica Sandqvist (nyval pa 

tva ar) till revisor och Anita Freiler (omval pa ett ar) som revisorssuppleant. 

13. Val av valberedning 
Till valberedning utsag stamman Jonas Boqvist och Tage Lundberg. Stamman gav dem i uppdrag att 

komplettera valberedningen med ytterligare en medlem under a ret. 

14. bvriga fragor 
Fragan vacktes om foreningen hade kunnat krava ersattning for att til lata gravning som vid det 

gangna arets fiberinstallation. Styrelsen tillstod att man inte vet. 

Mikael Kaneteg tog upp vart gemensamma ansvar att se efter vaxtlighet invid vara vagar. Styrelsen 

har gatt ut och tydligt markerat dar vaxtlighet, grenar och buskage inkraktar pa vagutrymmet. Detar 

den enskilde fastighetsagarens/medlemmen i samfallighetens skyldighet att halla efter. Markeringar 

och lappar i brevladorna till trots saar det manga som inte horsammar. Darfor har samfalligheten 

fatt kopa tjansten hos en entreprenor for ca 20.000 kr. En vadjan till alia medlemmar att dra sitt stra 

till stacken. 

15. Meddelande av tid och plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt 
Stammoprotokollet finns tillgangligt pa fOreningens hemsida tva veckor efter stamman, d v s den 8 

maj 2017. 

16. Motets avslutande 
Motesordforanden tackade de narvarande och fOrklarade motet fOr avslutat. 

Thomas Saleteg 

J usterat: Justerat 

%~ 
Erik Hallenberg 


