
Protokoll från extra årsstämma den 27/8-2007 
Plats: Lerbergsskolans matsal 
 

1. Stämmans öppnande 
 
V. Ordf. Lennart Möller hälsade samtliga deltagare välkomna och förklarade 
stämman för öppnad. 
 
2. Stämmans behöriga utlysning 
Lennart Möller frågade deltagarna om stämman var behörigen utlyst, och svaret 
var ja. 
 
3. Fastställande av dagordning 
LM frågade deltagarna om dagordningen kunde fastställas, svaret var ja. 
 
4. Val av ordförande för stämman 
Styrelsen frågade deltagarna om förslag till ordförandeposten, Lennart Möller 
föreslogs och valdes till ordförande. 
 
5. Val av sekreterare för stämman. 
Styrelsen frågade deltagarna om förslag till sekreterarposten, Mats Larsson  
föreslogs och valdes till sekreterare. 
 
6. Val av justerare och tillika rösträknare 
Peter Hallborn & Thomas Thorstensson valdes till justerare och tillika rösträknare. 
 
7. Val av ny ordinarie styrelseordförande 
Styrelsen bad deltagarna på stämman om förslag till ny ordinarie 
styrelseordförande, vice ordförande Lennart Möller föreslogs och valdes till ny 
ordinarie styrelseordförande i Östra Lerbergets samfällighetsförening nr 1. 
 
8. Frihet för styrelsen att ta ett kortfristigt lån för renovering av garage. 
Det beslutade om att medlemmarna själva skall utföra målningsarbetet på garagen, 
de beslutades även att de medlemmar som av underlåtenhet ej utför sin del av 
målningen kommer att debiteras 1000SEK. Det beslutades även att lån ej skall tas 
upp för denna åtgärd. 
 
9. Beslut om styrelsen skall ta fram ett kostnadsförslag för nedläggning av nytt 

kabel-TV/fiberoptiknät. 
Styrelsen redogjorde för nedlagt arbete i denna fråga och svarade efter bästa 
förmåga på deltagarnas frågor, en omröstning utfördes utifrån frågeställningarna, 
”vill ni att styrelsen går vidare med arbetet med fiberalternativet?” och ”vill ni 
behålla befintligt kabel-TV nät?”, det förstnämda förslagtet vann omröstningen 
med en mycket klar majoritet., det beslutades att styrelsen skall sätta igång med 
det förslaget. 
 
10. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll 
Protokollet anslås i styrelserummets fönster i samband med nästa styrelsemöte. 
 
 



11. Stämmans avslutande. 
Lennart Möller tackade för visat intresse och förklarade den extra årsstämman för 
avslutad. 
 
Lerberget den 27:e Augusti 
 
Vid protokollet, sekreterare Mats Larsson  
 
Ovanstående justeras 
 
 
_____________________________           _____________________________ 
Peter Hallborn       Thomas Thorstensson 

 


