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Protokoll Föreningsstämma 
 
 
Mottagare Sammantr.-datum Utskriftsdatum 
Till samfällighetens medlemmar 2009-05-19 2008-05-25 
via föreningens hemsida. 

Vid protokollet: Nils-Olov Sindmark 
 
Datum: 2008-05-19 kl. 19.00  
Plats: Adolfsbergsskolan - Lågstadiets matsal 
Närvarande: 23 medlemmar 
 
 
1 - Föreningstämmans öppnande 
Ordförande Jonas Tannerstad, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade kvarteret 
Gårdvarens samfällighetsförenings årsmöte för 2009 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 Nils-Olov Sindmark Erikshultsv. 17 
 
4- Val av två justerare för föreningsstämmoprotokollet 
Jessy Ewel Erikshultsv. 11 och Göran Karlsson Olofsbergsv. 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 2008/2009 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punktvis och lades godkänd till handlingarna. 
 
8 - Revisionsberättelse för 2008/2009 
Kassör Bernard Johnson redogjorde för revisionen. Revisionsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
9 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009 av en enhällig stämma. 
 
10 - Val av tre ledamöter till valberedningen för 2008-2009 
Jonas Tannerstad Erikshultsv. 8 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, Lise-Lott Alm Box 326 70146 Örebro. 
 
12 - Val av styrelseledamöter, nyval av sekreterare, omval kassör, ordförande och, 
suppleant för perioden 2008-2009. 
 

Till styrelse valdes: 
 
 Ordförande  : Björn Berglund, Erikshultsvägen 22 ( 1 år mandattid ) 
 Sekreterare  : Nils Sindmark, Erikshultsvägen 17 ( 2 år mandattid ) 
 Kassör  : Bernard Johnson, Olofsbergsvägen 14 ( 2 år mandattid ) 
 Suppleant  :Kerstin Ljungberg, Erikshultsvägen 28 ( 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 20090401-20100331, godkändes av stämman. 
 
15 - Årsavgift per hushåll (förslag 3000 kr) 
Stämman beslutade att ändra årsavgiften per hushåll till 3000 kr. 
 
16 - Årshyra för extra garageplats (förslag 3000 kr) 
Stämman beslutade att årshyra för extra garageplats höjs till 3500 kr. 
 
17 - Styrelsearvode per ledamot (förslag 3000 kr) 
3000 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. 
Till stämman hade styrelsen lämnat tre alternativa förslag: 
A/ att göra ingenting/automatisera. 
B/sätta upp mätare med individuell avläsning. 
C/ Riva hela anläggningen och sätta upp mätare hos de som vill. 
Beslut: Att bordlägga frågan till ett höstmöte 
 
20 – Trivseln och säkerheten kring våra lekplatser. 
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. Nils-Olov Sindmark fick i uppdrag att hålla i 
frågan 
 
21 – Parkeringsfrågan. 
Parkeringsbestämmelserna diskuterades.  
Beslut: Att bordlägga frågan till ett höstmöte samt at ett underlag distrubieras till medlemmarna 
  
22 – Gårdsbelysningen 
Gårdsbelysningen börjar bli åldersstigen och behöver bytas ut mot ny och energisnålare. Beslut: 
att bordlägga frågan till ett höstmöte och att styrelsen distrubierar ett underlag. 
 
23- Motion 
En motion gällande skötsel av TV-anläggningen hade lämnats in av Jonas Tannerstad. Han 
erbjuder sig att fortsättningvis bistå styrelsen rörande tekniska frågor som rör TV-anläggningen, 
som adjungerad resurs, till ett årsarvode av 3000 kronor. Denna kostnad delas med 
samfälligheten Kv Ankan, således belastas Kv Gårdvaren 1500/år.  Beslut: i enlighet med 
motionens förslag. 
 

 
24 - Mötet avslutat 
Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
Adolfsberg den 19 maj 2009 
 
Nils-Olov Sindmark Jessy Ewel Göran Karlsson  
Protokollförare Justerare Justerare 
 


