
Protokoll årsstämma i Mölneby-Hals SFF 
 
2015-08-26 kl 19.00 
Plats: Ängevillan, Svanesund 
  

1. Stämman öppnas och alla hälsas välkomna. 43 medlemmar närvarade på stämman. 
 

2. Val av ordförande för stämman  

 Stämman utser Olof Pettersson till ordförande för stämman. 
 

3. Val av sekreterare för stämman: 

 Stämman utser Ruben Fougberg till sekreterare 
 

4. Val av två justerare: 

 Stämman utser Torvald Olsson och Pia Fortgens 
 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser 

 John-Olof Johansson går igenom styrelsens berättelse. 

 Rensning av sly kan fortsättningsvis även omfatta borttransport av det som kapats 
bort om det sker i samförstånd med markägaren - efter förslag från stämman. 

 Revisorernas berättelser föredras av mötets ordförande, Olof Pettersson som är 
en av två revisorer. Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet 
 

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

 Inga motioner har inkommit 

 styrelsen har inga framställningar 
 

8. Ersättning till styrelse och styrelseordförande.  
Stämman beslutade att  

 Ersättningen höjs från 8000 kr till 25000 kr/år för styrelsearbete, porto, 
telefonräkningar, arvode till vägtillsyn m.m. Styrelsen fördelar internt dessa 
pengar. 

 Ersättning till revisorerna höjs från 200 kr till 500 kr per år. 
 

9. Styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

 Stämman godkänner styrelsens budget 

 Debiteringslängd framlagd på stämman: Stämman beslutade för löpande 
underhåll till 60 kr/andel/år med sista betalningsdag den 30 september. Vid sen 
betalning debiteras ränta. 

 
10. Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter.  

Stämman valde 

 John-Olof Johansson till ordförande 

 Ledamot, Ruben Fougberg och Kerstin Johansson väljs på 2 år 

 Ledamot, Yvonne Andersson och Ingela Rutgersson väljs på 1 år. 

 Suppleanter Lennart Dimberg, Björn Dramsvik och Christian Forslund väljs på 1 år. 
  



11. Val av revisor och revisorssuppleant 

 Stämman väljer Olof Pettersson och Berit Larsson som ordinarie 

 Stämman väljer Inga-Lill Josefsson och Helene Olsson som suppleanter 
 

12. Fråga om val av valberedning 

 Stämman väljer Erland Josefsson (sammankallande), Karin Olsson och Johan 
Klingberg  

 
13. Övriga frågor 

 Alla medlemmar uppmanas att meddela samfälligheten om adressändringar och 
byte av e-postadress 

 Alla fakta som ska som ska behandlas under en stämma ska skickas ut i förväg via 
epost till alla medlemmar 

 Protokoll från årsstämman läggs ut på föreningens hemsida (http://molneby-
hals.se) samt finns hos Samfällighetens ordförande. 

 
14. Ordföranden avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 

Mötets ordförande   Sekreterare 
 

 

Olof Pettersson   Ruben Fougberg 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Torvald Olsson   Pia Fortgens 
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