
 
    

Protokoll fört vid årsstämma 29 mars 2013 

Närvarande:
Maggan Carlsson, Sigurd Lindgren, Lars Andersson, Håkan och Eva-Britt Lind, Jan Kemi, Anders Karlsson, 
Anneli Bergefur, Susanne Bergefur, Gustaf Forsell, Anita Forsell,  Mats Jonsson, Lars Wiklund,             Lars 
Wiklund, Christina Busck, Anders Wimo, Jan Häggqvist, Marianne Bergström, och Fred Olsson 

Öppnande § 1
Samfällighetsföreningens ordförande Maggan Carlsson hälsade de närvarande 
välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Mötesfunktionärer § 2
Till ordförande för stämman valdes Maggan Carlsson.
Till sekreterare för stämman valdes Sigurd Lindgren.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan Häggqvist och Lars Wiklund.  

Närvarande § 3 
Närvarande medlemmar presenterade sig samtidigt som en närvarolista gick runt. 
Närvarolistan bifogas originalprotokollet.

Förvaltningsberättelse § 4
Maggan Carlsson läste upp förvaltningsberättelsen som tillsammans med den 
ekonomiska redogörelsen också skickats ut till samtliga medlemmar. Sigurd 
Lindgren redogjorde för ekonomin under det gångna året.  
Den ekonomiska redogörelsen hade felaktigt sänts ut i två utföranden varför 
kassören meddelade at den riktiga av dem kommer att skickas ut tillsammans 
med årsstämmoprotokoll och medlemsräkning.
Förvaltningsberättelse och ekonomisk redogörelse lades till handlingarna

Revisionsberättelse § 5
När revisorernas berättelse skulle läsas upp saknade kassören revisions-
berättelsen varvid han bad om ursäkt men garanterade att revisorerna hade 
kontrollerat handlingarna och inte funnit någon orsak till annmärk-ning och föreslog 
stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets året 1/1 till 31/12 
2012. Kopia av revisionsberättelsen skall medskickas årsstämmoprotokollet. 

Ansvarsfrihet § 6 
 I enlighet med förslaget från kassören beslöt årsstämman att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för förvaltningen 2012 och därmed godkänna de under §§ 4 och 5 
genomgångna berättelserna. 
 

Motioner mm § 7
Under senare punkter kring sophantering, skoterleder och väghållning tar vi upp 
synpunkter som kommit från medlemmar.

Ersättningar § 8
Beslutades om följande ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
21.000 kr till ordinarie styrelseledamöter att fördelas utifrån hur styrelsen fördelar 
ansvarsuppgifterna.
250 kr per sammanträde till närvarande suppleanter
500 kr per revisor
500 kr per ledamot i valberedningen

Utgifts- och inkomststat § 9



 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat presenterades av kassören   och 
godkändes av årsstämman.
Ordförande och kassören förklarade varför årets resultat blivit mycket bra
och sade att föreningens stadgar som funnits sedan 1999 borde ändras i vad 
avser reservfonden Styrelsen får i uppgift att göra en översyn av stadgarna till 
nästa årsstämma.
Valberedningens namn  och kontaktuppgifter skall läggas ut på hemsidan.
Skoterkarta finns för utskrift på hemsidan. Där finns också viktig information om 
vad som gäller för skoteråkning i området. Läs själv och se till att skoteråkare i din 
närhet läser.
Vägunderhåll tidig sommar önskas. Förra sommaren upplevdes vägen gropig 
ända fram till sensommaren. Styrelsen tar detta till sig.
Önskemål om regelbundna vattenprover i samfällighetens vattenposter.
Styrelsen tittar på detta. 
Bredbandsutbyggnad aktuell i Ljungdalsbygden Håll koll på Ljungdalens och 
samfällighetens hemsidor för mera information.
När ovädret är framme-läs Anitas säkerhetsutrustningslista på hemsidan
www.skarvagsvallen.se 

Val § 10
För 2013 gjordes följande val

Sigurd Lindgren 2 år omval
 Ingrid Alfredsson 2 år omval

        Anita Forsell 1 år nyval
 

Styrelsesuppleant Torbjörn Klang 1 år omval
        Jan Eneroth 1 år omval

Kenneth Jönsson 1 år nyval

Revisor        Olle Hagner omval
                   Stig Mattsson omval
 
Valberedning  Susanne Bergefur omval

 Anneli Bergefur omval

Ordförande  Maggan Carlsson och   
Styrelseledamot Mats Jonsson  
Var vid årsstämman 2012 valda på 2 år

Sophantering § 11  
De gamla sopbodarna som föregående årsstämma beslutade att de skulle säljas 
har nu funnit 7 nya ägare, men en liten sopbod för 2000 är kvar till försäljning. 
Ordförande efterfrågade intresse. Kenneth Jönsson kommer att ansvara för att 
soptunnorna töms.

Skoterinformation § 12
Det har från medlemmar påtalats att delar av områdets skoterleder är igenslyade 
och därmed omöjliga att använda.  
Stämman gav styrelsen i uppgift att titta vidare på detta och på bästa sätt lösa 
problemet. Mats Jonsson har vid konstituerade mötet efteråt utsetts att svara för 
detta.

Väghållning § 13
Informerades om att rensning av sly och växtlighet kommer att ujtföras under 
sommaren. Trafikverket kommer under året att inspektera våra huvudvägar och 
meddela resultatet
Numret till Lennart Jonsson som kör plogen är 0687/21147. Uppgiften finns även 
på hemsidan www.skarvagsvallen.se  Vi lägger upp den här informationen där 
också.

 
Övriga frågor § 14

Inga övriga frågor fanns.

 Årsstämmoprotokoll § 15

http://www.skarvagsvallen.se/


 
Årsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna på Turistinformationen i 

Ljungdalen from fredagen den 12 april 2013
 och senast det datumet läggs också protokollet ut på hemsidan.

Avslut § 16
Ordförande Maggan Carlsson förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet Justerat

Sigurd Lindgren Jan Häggqvist Lars Wiklund
 Sigurd Lindgren Jan Häggqvist Lars Wiklund

 


