
Protokoll for ordinarie arsstamma 2017-03-29, 
Ostra Lerbergets Samfallighetsforening Nr. 1 

Plats: Lerbergsskolans matsal 

Protokoll fort efter kallelsens dagordning 

1. 	 Stamman oppnades 

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

vatkomna . 

2. 	 Stammans behoriga utlysning 

Ordforanden fragade deltagarna om motet var behorigt utlyst och stamman 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 

Sittande sekreterare Kenneth Carlsson valdes enhalligt till sekreterare for motet av stamman . 

6. 	 Val av justeringsman och tillika rostraknare. 

Karin Modin och Erik Olsen valdes till justerare av arsmotesprotokollet samt till rostraknare. 

7. 	 Forvaltningsberattelse och revisionsberattelse 

Ordforanden laste upp forvaltningsberattelsen for 2016. Revisionsberattelsen lastes upp av revisor 

Ann-Christin Hansson. 

Bade forvaltningsberattelsen och revisionsberattelsen godkandes av stamman. 

8. 	 Ansvarsfrihet for styrelsen. 

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2016. 

9. 	 Ersattning till styrelsen och revisorer 

Stamman godkande att ersattningarna skaliligga kvar pa samma niva som 2016. Det innebar foljande 

ersattningar: Ordforande 10000 kr, sekreterare 8500 kr, kassor 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 

Stamman beslutade att vi fortsatter enligt de riktlinjer styrelsen foreslagit . 

Stamman beslutade enhalligt att foreslagen budget for 2017 godkanns. Det beslutades ocksa att 

arsavgiften for 171-andelen okas till 1500 kr och skall vara betald senast 170531, och att arsavgiften 

for 120-andelen ligger kVilr pa 900 kr med sista inbetalningsdag 170930. For de som valt att delbetala 

fibernatet blir avgiften for 2017 sankt till 951 kr. Den skall vara betald senast 171130. 



Darmed godkandes ocksa presenterad debiteringslangd for 2017. 

11. 	Val av styrelse och styrelseordf6rande 

Till styrelseordfOranden valdes Fredrik Moran. 

Till 

ledamot Kenneth Carlsson Omval 

ledamot Lars-Olof Werme Omval 

ledamot Hakan Larsson Omval 

ledamot Gunilla Henriksson Omval 

ledamot Herbert Birgman Omval 

suppleant Thomas Thorstensson Omval 

suppleant Ricky Andinsson Nyval 

12. 	Val av revisor och valberedning 

Som revisor valdes Ann-Christin Hansson och som revisorsuppleant Christer Westlund 

Till valberedning valdes stamman Thomas Thorstensson. 

13. 	Val till byaf6reningen 

Byaforeningen ar vilande. Darfor valdes inga representanter till denna. 

14. 	 F6rslag fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

Foljande motioner fran medlemar behandlades: 

Behov av fler parkeringsplatser. 

En motion har lamnats in avseende behovet av parkeringsplatser i anslutning till 

gemensamhetsgaragen. Tyvarr ar det manga som inte satter in sina bilar i garagen samtidigt som 

manga har mer an en bil. Det innebar att det ofta kan vara svart att hitta ledig parkeringsplats. 

Problemen ar storst vid garagen pa sodra delen av Skordevagen. 

Styrelsen fick i uppgift att se over behovet av parkeringsplatser och undersoka vilka mojligheter vi har 

att forbattra situationen. Detta kan ske genom att anvanda vara egna ytor pa ett battre satt eller att 

genom samarbete med kommunen fa till ytterligare parkeringsmojligheter. 

Mojliga alternativa losningar undersoks och beskrivs med konsekvensanalys och 

kostnadsuppskattning. 

Foljande forslag fran styrelsen behandlades: 

Justering av arsavgifterna for 2017 

For att mota behovet av framtida investeringar och underhall pa de omraden foreningen ansvarar fOr 


behover vi hoja arsavgiften for 171-andelen fran 1430 till 1500 kr for 2017. 


Arsavgiften fOr 120-andel ligger kvar pa 900 kr. 


Fiberavgiften sanks p.g.a. amortering av lanen fran 1084 till 951 kr. 


Stamman beslutade att de av styrelsen foreslagna avgifterna skall galla for 2017. 


15. 	Ovriga fragor. 

LED-belysning vid gemensamhetsgarage . 

Det sker en hel del skadegorelse, stolder samt slangning av bensin vi gemensamhetsgaragen i sodra 

delen av Skordevagen. bnskemal fanns att fa upp en LED-stralkastare med rorelsedetektor pa samma 

satt som vid parkeringen pa Sadesvagen. Styrelsen tittar pa hur detta kan genomforas pa basta satt. 



Problem att lasa garageportar. 

En fastighetsagare tog upp problem med att lasa garageporten. Trots flera forsok att reparera porten 

ar det ater problem. Styrelsen konstaterar att vi har ett antal portar som i dagslaget inte gar att lasa pa 

ett tillfredstallande satt. En oversyn och inventering skall ske och mer varaktiga atgarder vidtas . 

StCiddag 

Styrelsen informerade om planerna pa att anordna en staddag dar medlemmar sam las och rojer upp 

lite pa foreningens torg och gronytor. Vi hade en sadan dag i fjol och det fall val ut. bnskemal fran 

stamman var da att vi i sam band med detta skall ordna mojlighet till lite grillning. Styrelsen skickar ut 

information. 

16. 	 Meddelande am 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 levererat i brevladan. Detta skall ske inom 14 dagar. 

17. 	Stammans avslutande 

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

Lerberget den 29 mars 2017 

Protokoll fort av sekreteraren Kenneth Carlsson 

Justeras 

Karin Modin 	 Erik Olsen 

http:www.lerbergetl.se

