
 

 

Protokoll fört vid årsmötet i Gårdvarens Samfällighet den 30 maj 2012.  

 
1 / Årsmötets öppnande; 

Samfällighetens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

 

2/ Val av ordförande för mötet 

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Daniel Christensen till ordförande för mötet. 

 

3/ Val av sekreterare för mötet 

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Kerstin Ljungberg som sekreterare för mötet. 

 

4/ Val av justerare till protokoll 

Beslut: Årsmötet väljer Göran Carlsson och Jessy Ewel att justera årsmötesprotokollet. 

 

 

5/ Årsmötets behöriga utlysande; 

Ordförande informerade om att kallelse har i rätt tid skickats ut till samtliga hushåll i samfälligheten 

samt att information om årsmötet också har funnits på samfällighetens hemsida. 

Beslut: Årsmötet finner att årsmötet varit behörigt utlyst. 

 

6/ Godkännande av dagordningen 

Beslut: Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen. 

 

7/ Föredragning av verksamhetsberättelse 2011-2012 

Samfällighetens verksamhetsberättelse har även den varit utskickad till samtliga hushåll samt finns 

på hemsidan. 

Beslut: Föreslagen verksamhetsberättelse godkändes. 

 

8/ Föredragning av revisionsberättelse 

Närvarande revisor godkänner det sätt på vilket samfällighetens ekonomi sköts och redovisats, 

därefter lästes revisorernas berättelse upp. 

Beslut: Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

 

9/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012. 

 

10 a/ Valberedningens förslag / Valberedningens förslag presenteras: 

Ordförande   Daniel Christensen, Olofsbergsvägen 34, 1 år till. 

Sekreterare   Kerstin Ljungberg, Erikshultsvägen 28, valdes för 2 år, då nuvarande sekreterare flyttat. 

Kassör          Leif Johansson, Olofsbergsvägen 3, 1 år till  

Suppleant     Camilla Wallin, Erikshultsvägen 35, omvaldes 1 år 

Revisorer     Omval av Peter Warman och nyval av Ulf Bayard 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att välja ledamöter enligt det av valberedningen presenterade förslag. 

 

10 b/ Val av valberedning 

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Nils-Olov Sindmark , Erikshultsvägen 17 och Tore Ehrelind, 

Olofsbergsvägen 22 till valberedning ytterligare 1 år. 

 

11/ Budget 2012 -2013 

Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna den föreslagna budgeten för kommande verksamhetsår. 

 

12/ Årsavgift för 2012-2013.  

Beslut: samma som föregående år 3000 kr för kommande verksamhetsår. 
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13/ Årsavgift för extra garage 2012-2013. 

Beslut: årsavgiften beslöts att vara 3500 kr det kommande verksamhetsåret för de extra garage som  

samfälligheten förfogar över. 

 

14 / Styrelsearvode för 2012-2013. 

Beslut: Årsmötet beslutar att styrelsearvodet för det kommande verksamhetsåret skall vara oförändrade 

dvs 3000 kr pr person. 

 

15/ Arvode för revisorer och valberedning 

Styrelsen föreslår att arvoden för revisorer och valberedning skall vara oförändrade det kommande 

verksamhetsåret. 

Beslut: Årsmötet beslutar att arvodet för kommande verksamhetsåret skall vara 400 kr/person. 

 

16/ Motionen – Sophantering       

Motion att föreningen skall anordna en gemensam sophantering där enskilda hushåll får ansluta sig. 

Föreningen kommer att sköta fakturering 1 gång per år mot dom anslutna hushållen i samband med att 

årsavgiften faktureras. Den totala kostnad som kommer att fördelas på de hushåll som är anslutna. Varje 

gård kommer att ha 2 kärl för hushållssopor och 2 kärl för kompostsopor. 

Årsmötet röstade om vi skulle ha gemensam sophantering 

Mötet röstade med 19 ja och 3 st röstade nej.  

Sopor; Jur motpart röstades 16 ja och 6 nej till förslaget.  

 

17/ Propositioner 

1) TV utbud; beslut att skicka ut en beslutsfattande enkät tillsammans med Ankan. 

Kanalen får inte kosta mer än Viasat sport som den ersätter, vilket är 8 kr pr hushåll. 

22 st röstade ja och 0 st nej. 

 

2) Reparation av garagen;        

Gällande garagen så beslöts att garagerännorna skall rensas samt borttagande av ”grönsaker” växter vid garagens  

ingångar. De som har växtligheter från sina trädgårdar mot garagen måste se till att det finns mellanrum 

mellan växtligheten och garagen, det får inte vidröra eller klättra på garagen. Gällande reparation av garagen så 

skall vi forska mer i kostnaderna för reparation av taken samt byte av syllar. 

 

18/ Övriga frågor 

Klagomål ang nedskräpning från fyrverkerier på lekplatser, krossade Champangeflaskor bl a det är viktigt 

att var och en tar bort skräp som man ställer till med. Vidare så tycker föreningen Ankan att biltrafiken ökat 

på Smedhjalmarsvägen och på cykelvägen. Blir det inte bättre kommer de att sätta upp betongklumpar. 

Återigen talades det om vikten av att köra långsamt med alla typer av fordon. Det skall undersökas vad 

ev vägmattor kostar för att få ner hastigheter vid garagen. Beslut ang detta tas vid nästa årsmöte. 

 

Örebro Stadsnät  / Jonas ”Fiberdragning” V:a gårdens garage.  

 

19/ Mötet avslutas 

Mötesordföranden tackar alla som deltagit på mötet och för visat intresse. 

 

 

………………………………………                       

Daniel Christensen, mötesordförande 

 

………………………………………. 

Kerstin Ljungberg, mötessekreterare 

 

 

Justeras av: 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Göran Carlsson   Jessy Ewel 
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