
Protokoll för Årsmötet 2007 i Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 1 2007-
03-25  
 
Plats: Lerbergsskolans matsal 
 
Protokoll fört efter kallelsens dagordning. 
 

1. Stämmans öppnande 
Sittande ordförande Jan Werner förklarade årsmötet öppnat och hälsade samtliga 
deltagare välkomna . 
 
2. Stämmans behöriga utlysning 
 Jan Werner frågade deltagarna om mötet var behörigt utlyst och stämman svarade 
enhälligt, JA. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Jan Werner frågade stämman om de accepterade dagordningen och stämman 
svarade enhälligt JA. 
 
4. Val av ordförande för stämman 
Sittande ordförande Jan Werner valdes av en enhällig stämma. 
 
5. Val av sekreterare  
Sittande sekreterare Mats Larsson valdes av en enhällig stämma 
 
6. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
Jari Altonen samt Fredrik Morän valdes enhälligt till justerare och rösträknare och 
tilllika justerare av årsmötesprotokoll. 
 
7. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen lästes upp av Mats Larsson och stämman godkände denna 
utan anmärkning. 
 
8. Revisionsberättelse 
Avgående revisor Kerstin Aghammar läste upp revisionsberättelsen.  
 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006. 
 
10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar. 
Fredrik Morän läste upp fyra st. motioner, tre stycken av dessa var i princip 
likalydande och avhandlades vid ett tillfälle. Det rörde skötseln av området avseende 
ogräsbekämpning etc. Camilla Preutz redogjorde för hur diskussionen med 
uppdragsinnehavaren fortgår, och de närvarande motionärerna förklarade sig nöjda 
med svaren. Ytterligare en motion om föreningens planer för fonderade medel hade 
inkommit, på grund av avsaknader av beslutsunderlag för kommande investeringar 
avseende garage, kabeltv-nät samt ev. upprustning av gemensamma anläggningar 
kunde det ej redovisas på efterfrågat skriftligt sätt på grund av dokumentets 
trovärdighet då styrelsen ej erhållit erforderliga anbud etc. närvarande medlemmar 
på stämman hade inget att erinra mot detta. 
 
11. Ersättning till styrelsen och revisorer 
Förslag från avgående revisor rörande ersättning för revisionsarbetet skulle höjas från 
500SEK till 999SEK, omröstning om detta genomfördes och en enhällig stämma biföll 
förslaget och beslutade att fastställa revisorns ersättning till 999SEK avseende 
verksamhetsåret 2007. Det redogjordes även att arvodena till styrelsen ligger fast för 
2007 



 
12. Fastställande av budget för 2007 
Det beslutades enhälligt att föreslagen budget för 2007 skulle fastställas. 
Det beslutades också att årsavgiften för 171-delen är 1500SEK och skall vara betald 
senast den 31/5-2007, och att årsavgiften för 120-delen är 1100SEK och skall vara 
betald senast 31/10-2007. 
 
 
13. Val av styrelse och styrelseordförande  
Till styrelseordförande valdes JanWerner 
Till 
ledamot  Lennart Möller          omval 
ledamot  Mats Larsson            omval 
ledamot  Lars-Olof Werme        omval 
ledamot  David Drottendal         omval  
ledamot  Fredrik Morän             omval 
ledamot  Herbert Birgmann        nyval 
suppleant Camilla Preütz             omval 
suppleant  Rolf Olofsson             nyval 
suppleant Jari Aaltonen             nyval     
  
 
14. Val av revisor 
 Då Agneta Aghammar avgick i samband med årsmötet föreslogs och godkändes Tony 
Blomkvist såsom revisor. 
 
15. Val av valberedning  
Sittande Christian Starck sitter kvar intill nästa årsmöte. 
 
16. Val till byaföreningen  
Sittande Christian Starck sitter kvar intill nästa årsmöte. 
 
17. Övriga frågor 
Styrelsen upplyste om att den var fulltalig, samt att föreningen nu har en hemsida för 
att kommunicera med medlemmarna.  
 
18. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll 
Det upplystes om att protokollet skall anslås i fönstret till styrelsens möteslokal. 
 
19. Stämmans avslutande 
Jan Werner tackade stämman för visat intresse och förklarade den för avslutad. 
 
Lerberget den 25 mars 2007 
Protokoll fört av sekreterare Mats Larsson 
 
Justeras 
 
 
______________________________       ______________________________ 
Ari Altonen            Fredrik Morän 


