
Protokoll for ordinarie arsstamma 2015-03-19, 
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 

valkomna. 

2. 	 Stammans behoriga utlysning 

Fredrik Moran 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. 

Thomas Thorstensson och Erik Olsen valdes enhalligt till justerare av arsmotesprotokollet samt till 

rostraknare. 

7. 	 Forvaltningsberattelse och revisionsberattelse 

Ordforanden laste upp forvaltningsberattelsen och revisorn Christer Westlund gick genom 

revisionsberattelsen . Bade forvaltningsberattelsen och revisionsberattelsen godkandes av stamman. 

8. 	 Ansvarsfrihet for styrelsen. 

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2014. 

9. 	 Ersattning till styrelsen och revisorer 

Stamman godkande att ersattningarna skaliligga kvar pa samma niva som 2014. 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 

Storleken pa foreningens tillgangar samt avsattningar for 120 resp . 171-andelarna diskuterades. 

Stamman beslutade att vi fortsatter enligt de riktlinjer styrelsen foreslagit . 

Stamman beslutade enhalligt att foreslagen budget for 2015 godkanns. Det beslutades ocksa att 

arsavgiften for 171-andelen bibehalls pa 1370 kr och skall vara betald senast 150531, och att 

arsavgiften for 120-andelen bibehalls pa 900 kr med sista inbetalningsdag 150930. For de som valt att 



delbetala fibernatet blir avgiften fOr 2015 sankt till 1109 kr. Den skall vara betald senast 151130. 

Darmed godkandes ocksa presenterad debiteringslangd for 2015. 

II. 	Val av styrelse och styrelseordforande 

Till styrelseordforanden valdes Fredrik Moran. 

Till 

ledamot Jari Aaltonen Omval 

ledamot Kenneth Carlsson Omval 

ledamot Lars-Olof Werme Omval 

ledamot Hakan Larsson Omval 

ledamot Gunilla Henriksson Nyval 

ledamot Herbert Birgman Omval 

suppleant Ann-Christin Hansson Omval 

suppleant Thomas Thorstensson Nyval 

suppleant Rolf Toresson Nyval 

12. 	Val av revisor och valberedning 

Som revisor omvaldes Christer Westlund och som suppleant Margareta Lenneryd 

Till valberedning omvaldes Christian Stark 

13. 	 Val till byaforeningen 

Byaforeningen ar vilande. Darfor valdes inga representanter till denna. Styrelsen fick i uppgift att se 

over mojligheten att aweckla byaforeningen och fa aterbetalt det mindre belopp vi har innestaende 

dar. 

14. 	 Forslag fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

Inga motioner var inlamnade till styrelsen. 

15. 	 Ovriga fragor. 

Forslag att vi anlagger parkeringsplatser pa den yta som frigors nar kommunen bygger om gangvagen 

langs Skordevagen. Det rader idag brist pa parkeringsplatser vid gemensamhetsgaragen. Styrelsen 

kontaktar kommunen for att hora hur de staller sig till detta. Om de ar positiva tas fragan upp pa nasta 

stamma. 

Grusytan som gransar mot gronomradet vi Plojargrand bor snyggas till. Ytan tillhor kommunen som 

darfor kontaktas av styrelsen for att fa till stand en forbattring . 

Styrelsen har en planerad rundvandring i omradet med kommunen for att diskutera skotsel mm. I 

samband med denna gar styrelsen ut med en forfragan till medlemmarna avseende konkreta atgarder 

och forbattringar i miljon som anses behovliga. 

16. 	 Meddelande om 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 bor ske inom 14 dagar. 

17. 	 Stammans avslutande 

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

http:www.lerbergetl.se


Lerberget den 19 mars 2015 

Protokoll fort av sekreteraren Kenneth Carlsson 

Erik Olsen 
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