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Protokoll Föreningsstämma 
 
 
Mottagare Sammantr.-datum Utskriftsdatum 
Till samfällighetens medlemmar 2008-05-17 2008-05-17 
via föreningens hemsida. 

Vid protokollet: Johan Dahlberg 
 
Datum: 2008-05-17 klockan 10.00  
Plats: Adolfsbergsskolan - Lågstadiets matsal 
Närvarande: 16 medlemmar 
 
 
1 - Föreningstämmans öppnande 
Ordförande Jonas Tannerstad, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade kvarteret 
Gårdvarens samfällighetsförenings årsmöte för 2008 öppnat. 
 
2 - Val av ordförande till stämman  
Till ordförande valdes Jonas Tannerstad, Erikshultsvägen 8. 
 
3 - Val av sekreterare till stämma 
Till sekreterare på stämman utsågs Johan Dahlberg, Erikshultsvägen 6. 
 
4- Val av två justerare för föreningsstämmoprotokollet 
Leif Johansson Olofsbergsvägen 3 och Ulf Bayard Erikshultsvägen 7, valdes till justeringsmän. 
 
5 - Föreningsstämmans behöriga utlysande 
Stämman förklarades vara behörigt utlyst enligt stadgarna. 
 
6 - Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen. 
 
7 - Verksamhetsberättelse för 2007/2008 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punktvis och lades godkänd till handlingarna. 
 
8 - Revisionsberättelse för 2007/2008 
Kassör Bernard Johnson redogjorde för revisionen. Revisionsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
9 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-2008 av en enhällig stämma. 
 
10 - Omval av tre ledamöter till valberedningen för 2008-2009 
Björn Berglund Erikshultsvägen 22 som sammankallande, Carina Grundström Erikshultsvägen 
35, Anders Bäck Olofsbergsvägen 12, valdes om till valberedning. 
 
11 - Omval av två revisorer för 2008-2009 
Peter Warman Erikshultsvägen 41, Rolf Andersson Erikshultsvägen 37, valdes om till revisorer. 
 
12 - Val av styrelseledamöter, nyval av sekreterare, omval kassör, ordförande och, 
suppleant för perioden 2008-2009. 
 

Till styrelse valdes: 
 
 Ordförande  : Jonas Tannerstad, Erikshultsvägen 8 ( 1 år mandattid ) 
 Sekreterare  : Nils Sindmark, Erikshultsvägen 17 ( 2 år mandattid ) 
 Kassör  : Bernard Johnson, Olofsbergsvägen 14 ( 2 år mandattid ) 
 Suppleant  : Johan Dahlberg, Erikshultsvägen 6 ( 1 år mandattid ) 
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13 - Meddelande om plats där föreningsstämmans handlingar hålles tillgängliga 
Årsmöteshandlingar hålls tillgängliga hos respektive gårdsrepresentant samt föreningens 
hemsida (www.gardvaren.com). 
 
14 - Budgetförslag för verksamhetsåret 2008-2009 
Budgetförslaget för verksamhetsåret 20080401-20090331, godkändes av stämman. 
 
15 - Årsavgift per hushåll (förslag 2000 kr) 
Stämman beslutade att ändra årsavgiften per hushåll till 2000 kr. 
 
16 - Årshyra för extra garageplats (förslag 3000 kr) 
Stämman beslutade att årshyra för extra garageplats kvarstår vid 3000 kr. 
 
17 - Styrelsearvode per ledamot (förslag 2000 kr) 
2000 kr per ledamot godkändes av stämman. 
 
18 - Arvode till revisorer och valberedning (Förslag 400 kr) 
400 kr per ledamot godkändes av stämman. 
 
19 - Motioner/ frågor till styrelsen 
 
19a – Motion angående individuell elmätning (individuell debitering) av garageplatser. 
Stämman ger styrelsen frihet att arbeta vidare med frågan för att senare pressentera ett förslag. 
 
19b - Motion angående barn-ungdomsverksamhet, öka engagemanget för gårdsmiljön 
bland barnen. 
Trivsel och säkerheten kring våra lekplatser diskuterades. Besiktningsprotokoll över lekplatsernas 
säkerhet skickas ut till respektive gård. Gårdsansvarig delger styrelsen vad som behöver 
åtgärdas vid våra lekplatser. Styrelsen får i uppdrag att se över lekplatserna på våra gårdar samt 
pressentera ett förslag till en eventuell upprustning. 
 
20 - Övriga frågor 
 

• Redovisning av elbesiktning i garage. 
Protokoll från besiktningen saknades därav uteblev redovisningen av elbesiktningen. 
 
• TV-enkät 
Styrelsen ges frihet att sammanställa ett nytt kanalutbud utifrån de val som kommer att göras 
via en enkät. Vi kommer att utöka vårt kanalutbud med kanal 6. 
 
• Gårds repressentant för Östragården 
Tony Ehrelind Olofsbergsvägen 22, valdes till ny gårdsrepresentant för Östragården. 
 
• Vad gäller för motorfordon på våra bilfria gårdar? 
Många tycker att det är för mycket trafik på våra gårdar samt att det ofta är bilar parkerade 
inne på de bilfria gårdarna. Det sitter förbudsskyltar vid varje infart och dessa gäller. 
Styrelsen har gett tillstånd att köra in motorfordon för på och avlastning, vilket inte ska 
missbrukas utan ska endast ske vid behov. All parkering på våra gårdar är förbjuden. 

 
22 - Mötet avslutat 
Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
Adolfsberg den 17 maj 2008 
 
 
 
 
Johan Dahlberg Leif Johansson Ulf Bayard 
Protokollförare Justerare Justerare 


