
 Sunds Samfällighetsförenings årsmötesprotokoll 
2016

Ärende: Årsmöte i Sunds Samfällighetsförening 2016

Tid: Lördagen den 19 mars 2016 kl. 1000-1130

Plats: Finska föreningens lokal, Lånesta Gård, Vagnhärad

Närvarande: Antalet närvarande framgår av närvarolista som 
bifogas originalprotokollet. 

1  ÖPPNANDE

Ordförande, Göran Ohlsson, hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade sammanträde öppnat.
Inbjudna gästföreläsare var representanter från Trofi, se p 9.2.

För att hedra minnet av föreningsmedlemmar som avlidit under året 
inleddes stämman med en tyst minut.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fördrogs:

P 9.1 utgår p g a sjukdom
P 9.2 flyttas fram och tas upp direkt efter p 4.

Därefter godkändes dagordningen.

3 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Stämman förklarades vara behörigt utlyst.

4 VAL AV PRESIDIUM FÖR MÖTET

4.1 Val av mötesordförande

Stämman beslutade att välja Karl Pfeifer till mötesordförande

4.2 Val av mötessekreterare

Stämman beslutade att välja Lars Sjögren till mötessekreterare



4.3 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Veikko Mattola och Eva Lundman till 
justeringsmän och tillika rösträknare

9.2 INFORMATION FRÅN TROSA FIBERNÄT (Trofi)

Representanter från Trofi (Trosa fibernät) informerade om det pågående 
arbetet med fibernät i Trosa kommun. Det framkom bl.a. att det fanns en 
missuppfattning om vad en intresseanmälan om att ansluta sig till fibernät
innebar. Enbart en intresseanmälan räcker inte. Intresserade 
fastighetsägare måste också skicka in en beställning vad avser anslutning 
till fibernätet. 

Trofi kommer under den närmaste veckan att skicka ytterligare information
per post till samtliga fastighetsägare i Sund.

Ambitionen är att fiberanslutningen till boende i Sund ska påbörjas och 
vara klar under 2016. Detta förutsätter emellertid att beställningarna 
kommer in under april månad.

5 STYRELSEN OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE

5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Göran Ohlsson presenterade styrelsen samt revisorer och suppleanter. 
Vidare föredrog Göran samfällighetens verksamhetsberättelse. Göran 
konstaterade att föreningens ekonomi är god samt att den fastställda 
verksamhetsplanen har följts. 

5.2 Revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna var närvarande vid stämman.

Revisorernas berättelse har skickats ut till medlemmarna i samband med 
kallelsen till stämman. Ordförande föredrog dessutom väsentliga delar av 
revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att revisionsberättelsen därmed var föredragen.

5.3 Fastställande av resultat och balansräkning

Revisorerna har i revisionsberättelsen föreslagit att stämman ska fastställa
resultat och balansräkningen.



Stämman fastställde resultat och balansräkningen.

6 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Mot bakgrund av vad som framkommit vid föredragningen av 
revisionsberättelsen beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.

7 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2016

7.1 Ersättning till styrelsen samt till revisorer

Göran Ohlsson föredrog styrelsens förslag till ersättning till styrelsen samt 
till revisorerna.

Styrelsearvodena är oförändrade (74 000 kr) i förhållande till 2015 samt 
fördelas av styrelsen.

Sammanträdesersättning blir 400, - kronor (300,- 2015) för ledamöter och 
oförändrat 
500,- kronor för suppleanter per sammanträde.

Arvodet till auktoriserad och godkänd revisor sker på löpande räkning.

Medlemmar som utför arbete på styrelsen uppdrag erhåller 225 kr per 
timme (oförändrat i förhållande till 2015).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

7.2 Förslag till uttaxering för 2016

Göran Ohlsson föredrog styrelsens förslag till uttaxering för 2016 enligt 
följande:

Verksamhetsgren samfälligheten 5500 kr/andel
Verksamhetsgren vägar 2200 kr/andel
Obebyggda tomter       550 kr/andel

Andelsavgiften ska betalas vid två tillfällen under året med halva avgiften 
som förfaller till betalning den 30 april och den andra hälften den 31 
oktober. Ansvarig för att avgiften betalas, vid resp. förfallodag, är lagfaren 
fastighetsägare.

Debiteringslängden finns alltid tillgänglig hos samfällighetens ordförande. 
Den förevisades också vid stämman och förvarades under stämman i 
möteslokalen. 



Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

7.3 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016

Göran Ohlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
för år 2016.

Stämman fastställde styrelsens förslag.

8 VAL 

8.1 Val av ordinarie ledamot tillika vice ordförande 
(mandatperiod 2 år)

Valberedningens förslag- Sam Dandemar (omval)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

8.2 Val av två ordinarie ledamöter (mandatperiod 2 år)

Valberedningens förslag- Lars Sjögren (omval) och Linda Thor (nyval)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

8.3 Val av fem suppleanter (mandatperiod 1 år)

Valberedningens förslag- Jerry Forsberg, Kjell Hultberg, Peter Ljung, Gunilla
Vadsten och Johan Eriksson (samtliga omval)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

8.3.1 Val av ordinarie revisor (mandatperiod 2 år)

Valberedningens förslag- Stefan Muhrbeck (omval)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

8.4 Val av två revisors suppleanter (mandatperiod 1 år)

Valberedningens förslag - Carry Nylander och Gunder Svensson (omval)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag



8.5 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Bert Edbom, Bo Löfgren och Magnus Ljung till
valberedning

8.6 Val av ordförande för valberedningen

Stämman beslutade att Bert Edbom utses till ordförande i valberedningen.

9 ÖVRIGA FRÅGOR

9.1 Stöldmärkning med DNA-teknik

Informationspunkten utgår p g a sjukdom

9.2 Information från Trofi 

Informationen har redovisats efter p 4 i detta protokoll

9.3 Aggressiva älgar 

Styrelsen åtog sig att i samråd med kommunen och polisen vidta lämpliga 
åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

9.4  Förvildade katter 

Styrelsen åtog sig att i samråd med den det berör vidta lämpliga åtgärder 
för att komma tillrätta med problemet.

9.5 Mystisk person i området

En medlem informerade om att en bil med en man som inte hör hemma i 
området varit synlig. Mannen har uppträtt mystiskt och det har gjorts 
gällande att han försökt kontakta unga flickor. Grannsamverkan tar upp 
ärendet på kommande möte.

9.6 Samfällighetens ansvar vad gäller poolen

Det uppdrogs åt styrelsen att undersöka vilket ansvar 
samfällighetsföreningen/ styrelsen har vad gäller poolen/poolområdet. 



Vad täcker eventuella försäkringar om en olycka skulle inträffa?

9.7 Planerade åtgärder för förbättrat vägunderhåll

En medlem ställde frågan om det finns någon plan för att belägga 
grusvägar i området med asfalt. Göran Ohlsson meddelade att det för 
närvarande inte finns någon plan för ytterligare asfaltering i området. 
Planerat är att underhålla vägnätet med dess nuvarande beläggning.

10 MEDDELANDE OM VAR STÄMMOPROTOKOLLET FINNS 
TILLGÄNGLIGT 

Stämmoprotokollet finns tillgängligt hos ordförande samt på föreningens 
hemsida fr.o.m. den 9 april 2016. 

11 AVSLUTNING

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 
stämman avslutad. Därefter överlämnades ordet till Göran Ohlsson.

Göran Ohlsson tackade de närvarande som kommit till 
årsmötesförhandlingarna. Han tackade särskilt mötesordförande Karl 
Pfeifer, avgående styrelseledamoten Håkan Sörenson och valberedningens
avgående ordförande Lena Mattola. Presenter och blommor överlämnades.

Vid protokollet

Lars Sjögren
mötessekreterare

Justeras

Karl Pfeifer          Veikko Mattola                         Eva 
Lundman
Ordförande           justeringsman                         
justeringsman


