
 

Söra Södra Samfällighetsförening    www.sorasodra.se  
 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015  
Plats:   Söra Västras samlingslokal, Häggkullevägen 45  

Datum:  Tisdag den 7 april 2015  Tid: Kl. 19:00  

Närvarande:   Representanter från 20 fastigheter  

 

§ 1 Stämmans öppnande  
Stämman öppnades av ordföranden Hans Ragert  

 

§ 2 Godkännande av dagordning  
Stämman godkände dagordningen.  

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare  
Stämman valde Hans Ragert till ordförande och Linda Lindblom till sekreterare för stämman.  

 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Stämman valde Görel Bergkvist och Peter Wunder till justeringsmän och tillika rösträknare.  

 

§ 5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
Stämman konstaterades ha blivit utlyst i behörig ordning.  

 

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser  
Berättelserna föredrogs och lades till handlingarna.  

 

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  

 

§ 8 Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna  
Inga inkomna motioner. 

 

§ 9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd  
Förslaget godkändes.  

 

§ 10 Årsfaktura för år 2015 och preliminär för 2016  
Årsfakturan för 2015 godkändes av stämman och styrelsen bemyndigades att årets avgift kvarstår till 

2016.  

 

§ 11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter  
Stämman fastställde att antalet ordinarie styrelseledamöter, inkl. styrelseordföranden, ska vara fem 

samt två suppleanter.  

 

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer  
Ersättningarna enligt godkänd utgiftsstat.  

 

§ 13 Val av styrelseordförande  
Stämman valde enhälligt Hans Ragert till ordförande.  

 

§ 14 Val av styrelseledamöter  
Stämman valde  

Gun-Britt Johnson , Omvald 2015 – 2017  

Robert Holmberg, Vald 2014 - 2016  

Linda Lindblom, Nyvald 2015-2017 

Peter Wunder, Vald 2014 – 2016  

som ordinarie ledamöter samt som ersättare  

Bengt Finnerman, Vald 2014 – 2016  

Sven-Erik Svensson, Nyvald 2015-2017 

 

http://www.sorasodra.se/


§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleanter  
Till revisorer för verksamhetsåret 2015 valde stämman  

Per Ardfors Omvald  

Ulf Söderström Omvald  

och som revisorsuppleant  

Ola Martis Omvald 

Görel Bergkvist Nyvald 

 

§ 16 Val av valberedning  
Stämman valde:  
Marie Jerbrant - A  

Per Ardfors - B  

Anette Blomgren - B 

Sarita Dale – D   

 

§ 17 Övriga frågor  
 Tillträde till resterande hus för filmning av rören. Vi kommer att uppsöka varje hushåll och 

försöka komma åt alla rören som ännu inte filmats. Fastighetsägarna kommer att bli 

kontaktade angående kostnadsskyldigheter för eventuella skador om ej tillträde ges.  

 Tidigare förslag om eventuell försäljning av fotbollsplanen för att bygga hus kan inte 

genomföras på grund av rör mm. som ligger under marken. Fotbollsplanen rustas upp i stället. 

 Garaget i område D prioriteras för upprustning. En åtgärdslista och plan skall tas fram för 

upprustning under året. 

 Lamporna på parkeringarna som reagerar på rörelser lyser rakt in i vissa hushåll. Detta skall 

ses över och åtgärdas.  

 Medlemmarna kräver återkoppling på ärenden som inkommit till styrelsen. 

   

§ 18 Kabel-TV  
15 boxar är inte hämtade och kommer att lämnas ut till de berörda hushållen. 

 

§ 19 Stämmoprotokollets delgivande  
Protokollet ska vara justerat och uppsatt på anslagstavlorna och utlagt på hemsidan senast 150415.  

 

§ 20 Stämmans avslutande  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.  

 

Vid protokollet:  

 

______________________   ______________________  

Linda Lindblom    Hans Ragert  

Mötessekreterare    Mötesordförande  

 

Justeras:  

 

______________________                        ______________________  

Görel Bergkvist    Peter Wunder 


