
Protokoll för ordinarie årsstämma 2013-03-21, Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 1 
 
Plats: Lerbergsskolans matsal. 
 
Protokoll fört efter kallelsens dagordning. 
 

1. Stämmans öppnande 
Sittande ordförande, Fredrik Morän, förklarade stämman öppnad och hälsade samtliga deltagare 
välkomna. 
 
2. Stämmans behöriga utlysning 
 Fredrik Morän frågade deltagarna om mötet var behörigt utlyst och stämman svarade enhälligt, JA. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Fredrik Morän frågade stämman om de accepterade dagordningen och stämman svarade enhälligt JA.  
 
4. Val av ordförande för stämman 
Sittande ordförande, Fredrik Morän, valdes av en enhällig stämma. 
 
5. Val av sekreterare  
Sittande sekreterare, Tapani Granroth, valdes av en enhällig stämma. 
 
6. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
Per-Otto Hanner och Tore Dietrich valdes enhälligt till justerare och rösträknare samt justerare av 
årsmötesprotokoll. 
 
7. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 
Förvaltningsberättelsen lästes upp av Christer Westlund och stämman godkände den.  
Christer Westlund läste upp revisionsberättelsen. Stämman godkände också den.   
 
8.   Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012. 
 
9.   Ersättning till styrelsen och revisorer 
Stämman godkände att ersättningarna skulle ligga kvar på samma nivå som för år 2012, vilket innebär 
följande ersättningar: Ordförande 10000 kr, sekreterare 8500 kr, kassör 8500 kr, förvaltare/ledamot 6100 
kr, suppleanter 3000 kr (vid minst 50% närvaro vid möten), webmaster 5000 kr och revisor 999 kr. 
 
10.   Genomgång och fastställande av budget för 2013 
Kassören läste upp delar av budgeten och förklarade poster i den. 
Det beslutades enhälligt att föreslagen budget för 2013 skall godkännas. 
Det beslutades också att årsavgiften för 171-delen bibehålls på 1370 kr och skall vara betald senast  
120531, och att årsavgiften för 120-delen bibehålls på 900 kr och skall vara betald senast 120930. För 
dem som valt att delbetala fibernätet blir avgiften för 2013 sänkt till 1275 kr. Den skall vara betald 
senast 131130. 
Därmed godkändes också förevisad debiteringslängd för 2013, vilken är publicerad på hemsidan. 
Debiteringslängden för 2012 var vid 2012 års stämma inte fullständig med varje fastighetsägares 
namn, utan endast fastighetsbeteckning och adress var utskrivna. Den är nu reviderad med 
fastighetsägarnas namn och nu också godkänd av stämman 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  Val av styrelse och styrelseordförande  
Till styrelseordförande valdes Fredrik Morän 
Till 
ledamot  Jari Aaltonen         omval 
ledamot  Tapani Granroth            omval 
ledamot  Lars-Olof Werme        omval 
ledamot  Håkan Larsson         omval  
ledamot  Rolf Olofsson                            omval       
ledamot  Herbert Birgmann        omval 
suppleant                                  vakant 
suppleant Kenneth Carlsson            omval 
suppleant Hans Lindvall                           omval  
Valberedningen och styrelsen fick i uppdrag att göra sitt yttersta att hitta en ny suppleant till 
styrelsen.    
 
 
12.  Val av revisorer och valberedning 
Som revisor omvaldes Christer Westlund och som suppleant Margareta Lenneryd. 
Till valberedningen valdes Christian Stark. 
 
13.  Val till byaföreningen  
Eftersom föreningen inte har någon verksamhet och därigenom anses som vilande, valdes inga 
representanter till den. 
 
 
14.   Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar 
Förslag från styrelsen: Höjd påminnelseavgift för obetalda medlemsavgifter från 50kr. till 100kr. 
godkändes av stämman. 
Inga motioner från medlemmar har inkommit. 
 

 
15.  Övriga frågor 
Diskuterades mopedkörning på bilfria ytor, och konstaterades att det är tillåtet att köra med moped, 
men inte med Eu-moped. 
Den västra gångvägen intill Sädesvägen är väldigt ojämn och asfalten borde bytas ut. Den tillhör 
kommunens åtaganden, så beslöts att styrelsen påminner ansvarig hos kommunen om olägenheten. 
Diskussion uppstod om kommunens upprustning av Axgränd. Att alla träd på gränden är avverkade 
sågs av stämman som en alltför drastisk åtgärd. 
 

 
16.  Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll 
Protokollet läggs ut på hemsidan  www.lerberget1.se  Medlemmar som meddelat att de önskar 
protokoll i pappersform, kommer att få leverans i brevlådan. Detta bör ske inom 14 dagar. 
 
 
17.   Stämmans avslutande 
Ordförande Fredrik Morän tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Lerberget den 21 mars 2013 
 
Protokoll fört av sekreteraren Tapani Granroth 
 
 
Justeras 
 
 
______________________________                ______________________________ 
Per-Otto Hanner             Tore Dietrich 

http://www.lerberget1.se/

