
Protokoll for ordinarie arsstamma 2014-03-20, 
Ostra Lerbergets Samfallighetsforening Nr. 1 

Plats: Lerbergssko ll ans matsal 

Protokoll fort efter kallelsens dagordning 

1. 	 Stamman oppnades 

Sittande ordforande, Fredrik Moran forklarade stamman oppnad och halsade samtliga deltagare 

valkomna. 

2. 	 Stammans behoriga utlysning 

Fredrik Moran fragade deltagarna om motet var behorigt utlyst och sti:imman svarade enhalligt JA. 

3. 	 Faststallande av dagordningen 

Den foreslagna dagordningen godkandes av stamman . 

4. 	 Val av ordforande for stamman 

Sittande ordforande Fredrik Moran valdes av en enhallig stamma till ordforande for stamman. 

5. 	 Val av sekreterare 

Da sittande sekreterare inte narvarade vid motet valdes suppleant Kenneth Carlsson till sekreterare 

for motet av stamman. 

6. 	 Val av justeringsman och tillika rostraknare. 

Thomas Thorstensson och Lars Olsson valdes enhalligt till justerare av arsmotesprotokollet och 

rostraknare. 

7. 	 Fbrvaltningsberattelse och revisionsberattelse 

Ordforanden laste upp forvaltningsberattelsen och revisorn Christer Westlund gick genom 

revisionsberattelsen. Bade fbrvaltningsberattelsen och revisionsberattelsen godkandes av stamman. 

8. 	 Ansvarsfrihet for styrelsen . 

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2013. 

9. 	 Ersattning till styrelsen och revisorer 

Stamman godkande att ersattningarna skaliligga kvar pa samma niva som 2013. Det innebar fbljande 

ersattningar: Ordfbrande 10000 kr, sekreterare 8500 kr, kassbr 8500 kr, forvaltare/ledamot 6100 kr, 

suppleanter 3000 kr (vid minst 50% narvaro pa moten), webmaster 5000 kr och revisor 999 kr. 

10. 	Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 

Storleken pa foreningens tillgangar samt avsattningar for 120 resp. 171-andelarna diskuterades. 

Stamman beslutade att vi fortsatter enligt de riktlinjer styrelsen foreslagit. Styrelsen kommer under 

aret att uppdatera lO-ars p'lanen och gora den mer detaljerad for de narmsta aren. 

Stamman beslutade enhalligt att foreslagen budget for 2014 godkanns. Det beslutades ocksa att 



arsavgiften for 171-andelen bibehalls pa 1370 kr och skall vara betald senast 140531, och att 

arsavgiften for 120-andelen bibehalls pa 900 kr med sista inbetalningsdag 140930. For de som vaIt att 

delbetala fiberniitet blir avgiften for 2014 sankt till 1165 kr. Den skall vara betald senast 141130. 

Darmed godkandes ocksa presenterad debiteringslangd for 2014. 

1l. 	Val av styrelse och styrelseordf6rande 

Till styrelseordforanden valdes Fredrik Moran. 

Till 

ledamot Jari Aaltonen omval 

ledamot Kenneth Carlsson Nyval 

ledamot Lars-Olof Werme Omval 

ledamot Hakan Larsson Omval 

ledamot Rolf Olsson Omval 

ledamot Herbert Birgman Omval 

suppleant Ann-Christin Hansson Nyval 

suppleant Gunilla Henriksson Nyval 

suppleant Vakant 

12. 	 Val av revisor och valberedning 

Som revisor omvaldes Christer Westlund och som suppleant Margareta Lenneryd 

Till valberedning omvaldes Christian Stark 

13. 	 Val till byaf6reningen 

Byaforeningen ar vilande. Darfor valdes inga representanter till denna. 

14. 	 F6rslag fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

En motion var inlamnad rorande biltrafik fran Skordevagen in pa Plojargrand. Se nedan: 

Vi anser att biltrafiken har ol<at starkt inne i vart "bilfria" bostadsomrade. Helt klart ar att inte bara 

boende i vart kvarter utan aven boende langre bort pa t ex Plojargrand anvander var infart som bilvag 

till sina hus. Vi ar oroliga att det ska handa nagon olycka for det finns gladjande nog smabarn i 

kvarteret igen men vi ar ocksa storda av den okande trafiken . Det finns sedan tidigare hal i asfalten for 

stolpar som satt dar fran borjan men av nagon anledning tagits bort. Var onskan ar att fa tillbaka 

dessa. 

En enig stamma tyckte att vi skulle begransa biltrafiken i omradet till ett minimum. Det finns idag 

manga barn i omradet och det maste kannas sakert for bade barn och vuxna att vistas i vara grander. 

Stamman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ga vidare och kontakta kommunen angaende 

mojligheterna att satta upp nagon form av bom eller annat hinder for att begransa biltrafiken . 

15. 	 Ovriga fragor. 

Det togs upp att aven de torg som inte kom med i den upprustning som genomforts bor atgardas. 

Styrelsen skall gora en inventering av det totala behovet och ta fram en atgardsplan som synkroniseras 

med lO-ars planen. 

Det kom ett forslag fran stamman att vi skall marknadsfora mojligheten att gora felanmalan mm via 

hemsidan. Om det ar problem med nagot av gemensamhetsgaragen eller de anlaggningar som 

foreningen forvaltar ar hemsidan en bra kanal att rapportera detta till forvaltarna och styrelsen. Det 

beslutades att meddela detta via hemsidan, samt att aven upplysa om det i nasta utskick som gors till 

medlemmarna. 



Betraffande Upprustningen av Axgrand finns en hel del missnoje. Kvaliten pa arbetet ar inte vad man 

kan forvanta sig. Asfalt ar i mycket daligt skick pa flera stallen. S tyrelsen fick i uppgift att kontakta 

kommunen. 

16. Meddelande om tid och plats for stammoprotokoll 

Protokollet publiceras pa hemsidan www.lerbergetl.se . Medlemmar som meddelat att de onskar 

protokoll i pappersform, kommer att fa det II'evererat i brevladan. Detta bar ske inom 14 dagar. 

17. Stammans avslutande 

Ordforande Fredrik Moran tackade for visat intresse och forklarade motet avslutat. 

Lerberget den 20 mars 2014 

Protokoll fort av sekreteraren Kenneth Carlsson 

Lars Olsson 

http:www.lerbergetl.se

