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Fullerö samfällighetsförenings föreningsstämma 2017 
1. Föreningsstämmans öppnande. 

2. Fråga om kallelse till föreningsstämman. 

• Kallelse till föreningsstämman skickades ut i tid enligt föreningens stadgar. 

3. Val av ordförande för stämman. 

• Till ordförande för stämman valdes Jan-Erik Häljebo. 

4. Val av sekreterare för stämman. 

• Till sekreterare för stämman valdes Gustav Berglund. 

5. Fastställande av dagordning. 

• Till dagordningen lades en punkt till gällande ersättning till styrelse och revisorer. 

Denna punkt tas upp under punkt 14, styrelsens förslag till budget samt utdebitering 

2017. 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

• Bo Eriksson och Nils Nilsson valdes. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorernas berättelse. 

• Samfällighetens styrelseordförande Peter Markoff sammanfattade det gångna 

verksamhetsåret. Fokus i sammanfattningen låg på det värde som skapats för 

området samt hur detta kan kopplas samman med de förslag styrelsen lagt fram att 

besluta om på stämman för kommande verksamhetsår. En komplett redogörelse av 

styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorernas berättelse återfinns i 

kallelsen till årsstämman. 

8. Fråga om fastställande av balans-, och resultaträkning. 

• Balans-, och resultaträkningen fastställdes utan frågor. 

9. Fråga om disposition av årets vinst samt behandling av ansamlad vinst. 

• Stämman beslutade att följa styrelsens förslag i frågan. Detta återfinns i kallelsen till 

årsstämman. 

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Stämmans beviljade detta utan ytterligare frågor. 

11. Motioner: 

• Förslag om miljöbodar 

— Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan gällande 

sophantering, exempelvis genom införande av miljöbodar, vidare om 

länsstyrelsen inte accepterar Samfällighetens överklagan gällande reducerad 

sophämtning på området till följd av nya säkerhetsregler för sopåkarna. 

Motionen finns att läsa i sin helhet i kallelsen till årsstämman. 

• Förslag om avskaffande av hundlatriner 

— Stämman beslutade att följa motionen och ta bort hundlatrinerna. Motionen 

finns att läsa i sin helhet i kallelsen till årsstämman. 

12. Förslag från styrelsen för beslut på föreningsstämman: 

• Asfaltering av vägar 
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— Stämman beslutade att asfaltera resterande delar av området enligt 

styrelsens förslag. Förslaget finns att läsa i sin helhet i kallelsen till 

årsstämman. 

• Upptagande av lån till d:o 

— Stämman beslutade att låna pengar till upprustningen av områdets vägar 

enligt styrelsens förslag. Förslaget finns att läsa i sin helhet i kallelsen till 

årsstämman. 

• Åtgärder för en tryggare trafikmiljö 

— Stämma beslutade att genomföra de åtgärder som tas upp i förslaget för att 

göra trafikmiljön på området säkrare. Förslaget finns att läsa i sin helhet i 

kallelsen till årsstämmans. 

13. Styrelsens aktivitetsplan för 2017. 

• Föreningens styrelseordförande Peter Markoff gick igenom styrelsens aktivitetsplan 

för 2017. Inga frågor gällande aktivitetsplanen togs upp och den godkändes av 

stämman. Aktivitetsplanen finns att läsa i kallelsen till årsstämman. 

14. Styrelsens förslag till budget samt utdebitering 2017. 

• Stämman beslutade att följa styrelsens förslag. Budgeten samt detaljer om 

utdebitering återfinns i kallelsen till årsstämman. 

14. Ersättning till styrelse och revisorer 

• Stämman beslutade att ersättningen till styrelse samt revisorer lämnas oförändrad. 

15. Val av: 

• Styrelseordförande, lår: Peter Markoff, omval. 

• Styrelseledarmöter, tår: Bert Jättne, omval, Louise Björk, nyval, Sören Snäckerström, 

nyval samt Gunnar Renberg, nyval. 

• Suppleanter, lår: Erik Lundh, omval, Kent Idebring, nyval samt Magdalena Alm, 

nyval. 

• Revisorer och revisorssuppleanter, lår: Anna Fred, nyval samt Ann-Sophie  

Johansson, omval. 

• Valberedning, 3 personer för 1 år: Katarina Eriksen sammankallande. Utser 

tillsammans med styrelsen resterande valberedning. 

16. Övriga frågor. 

• Förslag om begränsat axeltryck på området för att reducera åverkan på områdets 

vägar till följd av tung trafik. 

— Förslaget tas med som motion till nästa årsstämma. 

17. Meddelande om plats där mötesprotokollet ska hållas tillgängligt. 

• Protokollet kommer att finnas tillgängligt på samfällighetens hemsida två veckor 

efter årsstämman. 

18. Stämmans avslutande. 

Protokollet skrivet av: Gustav Berglund 

Justerat: 

 

 

 

Bo Eriksson Nils Nilsson  
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