
Örkälla Samfällighetsförening

Protokoll från årsmötet den 29 april 2017 i föreningshuset

§ 1.  Mötets öppnande
Lars Hedin hälsade alla 19 personer från 16 tomter välkomna och förklarade mötet 
för öppnat
 
§ 2.  Mötet vederbörligt utlyst

Mötet ansågs vederbörligt utlyst då kallelsen gått ut 3 veckor före denna dag.

§ 3.  Godkännande av dagordningen
Den förslagna dagordningen godkändes

§ 4.  Godkännande av debiteringslängd
Debiteringslängden presenterades och godkändes.
1 stycken fullmakt lämnades in.

§ 5.  Val av mötesordförande
Ingmar Lekeby tomt 31 valdes enhälligt

§ 6.  Val av mötessekreterare
Anette Nordström tomt 29 valdes enhälligt

§ 7.  Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Kjell Johansson tomt 49  och Rolf Andersson tomt 1 valdes enhälligt

§ 8.  Styrelsen och driftansvarigas verksamhetsberättelse
Den i förväg utskickade verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna.
Lasse berättade kort om alla projekt under året. 

§ 9.  Kassörens och revisorernas redogörelse
Den i förväg utskickade balans och resultaträkningen samt revisionsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna.

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslöt enhälligt att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11. Motioner angående föreningens verksamhet inlämnade senast 27 mars.

1 motion hade lämnats in av tomt 22 som fick ordet . Den gällde plogning och 
sandning av våra vägar och att han som utför det kan göra detta på eget bevåg. 
Motionen har godkänts.

§ 12. Budget för år 2017 och årsavgift

Budgeten för i år och en höjning av årsavgiften på 300 kr  år 2017 godkändes av 
årsmötet. 

§ 13. Val av ordförande på 1 år
Lars Hedin tomt 90 valdes enhälligt



§ 14. Val av styrelseledamöter på 2 år
Catarina Häggkvist tomt 28 och Kjell Hedqvist tomt 40 valdes samtliga att bli 
styrelseledamöter på två år.

§ 15. Val av suppleanter på 1 år
Roger Elgh tomt 87, Håkan Jansson tomt 48 och Tommy Andersson tomt 91 valdes 
att bli styrelsesuppleanter på 1 år.

§ 16. Val av en revisor på 2 år
Ingemar Lekeby tomt 31 valdes på 2 år

§ 17. Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år
Sofia Skoglund tomt 47 på 1 år 
Kent Hardne tomt 28 på 1 år

§ 18. Val av driftansvariga på 1 år

a. Poolen
Mattias Wallin tomt 33, Roger Elgh tomt 87 och Rickard tomt 30 valdes
 

b. Vatten
Lars Hedin tomt 90, Tommy Andersson tomt 91, Niklas Ås tomt 60 och 
Roger Elgh tomt 84 samt Kennets Svensson tomt 16  valdes.

c. Vägar. (Punkt 18 d)
Håkan Jansson tomt 48 och Robert Ekström tomt 29 valdes

d.  Hantering av snö pinnar. Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag 
som skickas med som en bilaga till protokollet.

e. Arbetsledare.  Tommy Andersson tomt 91 och Håkan Jansson tomt 4

f. Stugvärd.  Catharina Häggkvist tomt 28 valdes.
g. Gräsklippning vid poolen. Bosse Nyman tomt 62 och Håkan Jansson tomt 

48 valdes.
h. Underhåll av brevlådor. Jan-Erik Andersson tomt 19, Bosse Nyman tomt 

62 och Lars Frögren tomt 72 valdes

i. Underhåll av hemsida. Andreas Edin tomt 66 valdes

j. Ansvariga stänga av/starta upp/tömma pool/vatten/el/beredare/duschar. 
Lasse Hedin och Tommy Andersson valdes.

k. Samordnare fiberläggning. Lasse Hedin valdes.
l. Samordnare valborg.  Anette Nordström tomt 29, Robert Ekström tomt 29

och Ari Ursin tomt 37 valdes

§ 19. Val av valberedning på 1 år, varav en är sammankallande
Jenny Thompson tomt 33, Lars Frögren tomt 72 samt eventuellt  Jens Ahrgren tomt 
27.

§ 20. Rapporter och skrivelser. Kjell informerade om en app som heter Trygve. Det 
är samverkan på nätet. Man startar upp en app och går vidare därifrån.

       Hästarna. Patricia har lämnat in nytt förslag på arrende. 

Dikesföreningen hade årsmöte 27 april Kjell Hedqvist tomt 40 utsågs som 
föreningsrepresentant.Det är en liten  bit som fortfarande behöver dikas. 



Tommy berättade om att det eventuellt behövs inköpas en ny vattenpump till 
poolen samt elektroniska vägskyltar och automatisk avläsning av vattnet vid 
pumphuset. 

Eventuellt så blir det et extra årsmöte som allt detta i höst.  Eventuellt skulle det 
behövas a kontrolleras om stadgarna behöver justeras eller inte.

§ 21. Plats där protokollet sätts upp 

Lasse informerade att årsmötets protokoll kommer att sättas upp på våra 
anslagstavlor samt läggas upp på hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut 
till samtliga som anmält en e-postadress.

     § 22. Övrigt.   Inget övrigt

 

     §  23. Avslutning

Lars Hedin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

-----------------------------------------

Anette Nordström

Justeringsmän

-------------------------               -----------------------------

Kjell Johansson Rolf Andersson     


