
Protokoll för ordinarie årsstämma 2011-03-27, 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 
Christian Stark och Erik Olsen valdes enhälligt till justerare och rösträknare samt justerare av 
årsmötesprotokoll. 
 
7. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 
Förvaltningsberättelsen är publicerad på hemsidan och medlemmarna har läst den där så stämman 
kunde godkänna den.  
Margareta Lenneryd läste upp revisionsberättelsen. Stämman godkände också den.   
 
8.   Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010. 
 
9.   Ersättning till styrelsen och revisorer 
Stämman godkände att ersättningarna skulle ligga kvar på samma nivå som för år 2010, 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 2011 
Ordföranden läste upp delar av budgeten och förklarade poster i den. 
Det beslutades enhälligt att föreslagen budget för 2011 skall fastställas. 
Det beslutades också att årsavgiften för 171-delen bibehålls på 1370 kr och skall vara betald senast  
110531, och att årsavgiften för 120-delen kvarstår som 1100 kr och skall vara betald senast 110930. 
För dem som valt att delbetala fibernätet blir avgiften för 2011 sänkt till 1400 kr. Den skall vara betald 
senast 111130. 
Ordföranden informerade att styrelsen kommer att göra en femårsplan med syfte att se över framtida 
underhålls- och investeringsbehov. Vid nästa stämma skall denna presenteras och ge beslutsunderlag 
för framtida utdebitering av våra avgifter. 
Diskuterades också kommunens grad av engagemang i städning och snöröjning. Ordförande 
meddelade att styrelsen kommer att ha en detaljgenomgång av avtalet med kommunen om städning 
och snöröjning. 
Frågan uppstod också vem som är ansvarig vid t.ex. en halkolycka på grund av bristfällig snöröjning 
på samfälld mark. Styrelsen fick i uppdrag att klargöra ansvarsfrågan.  
 
 
 
 
 
 
 



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           vakant 
ledamot  Herbert Birgmann        omval 
suppleant Rolf Olofsson             omval 
suppleant Kenneth Carlsson            omval 
suppleant Hans Lindvall                           omval  
Valberedningen och styrelsen fick i uppdrag att göra sitt yttersta att hitta en ny ledamot till styrelsen.    
 
 
12.  Val av revisorer och valberedning 
Som revisor omvaldes Christer Westlund och som suppleant Margareta Lenneryd. 
Till valberedningen utsågs Christian Stark. 
 
13.  Val till byaföreningen  
Sittande Christian Stark och Lars-Olof Werme valdes som representanter till byaföreningen. Frågan 
om vi skall ha representation i byaföreningen väcktes, eftersom föreningen inte har någon aktivitet. 
Stämmans mening var att vi behåller vårt engagemang i föreningen. 
 
 
14.   Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar 
Inga förslag från styrelsen fanns. Några motioner från medlemmarna har inte heller inkommit. 
 

 
15.  Övriga frågor 
- Medlemsfråga om fimpar på marken: Kan vi ordna fler askkoppar och papperskorgar? Styrelsen tar 
upp det med kommunens representanter vid kommande möte. 
- Medlemsfråga Martin Pettersson om grannsamverkan mot brott: Det finns idag ingen 
medlemsaktivitet i frågan. Beslöts att Martin aktiverar ett möte för medlemmarna där polisen och 
försäkringsbolag informerar och hjälper till med instruktioner hur man startar en sådan verksamhet. 
Styrelsen ordnar möteslokal och kallelse. 
- Beslöts att förslaget om midsommarfirande skjuts på framtiden eftersom så få medlemmar närvarade 
på stämman.  
 

 
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 27 mars 2011 
 
Protokoll fört av sekreteraren Tapani Granroth 
 
 
Justeras 
 
 
______________________________       ______________________________ 
Christian Stark    Erik Olsen 

http://www.lerberget1.se/

