
Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2012 den 11 mars kl. 17:00 – 19:00 
 

§ 1 Mötets öppnande. 

 Mötet öppnas av föreningens ordförande Niklas Norén som hälsar deltagarna välkomna. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen. 

 Mötesdeltagarna godkänner dagordningen 

 

§ 3 Närvarande vid mötet. 

 Närvaron antecknas och av de 80 medlemmarna är 33 närvarande, nämligen: 

Skansvägen 2, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 34, 36, 40, 42, 46, 48 

Kajutvägen 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 55 

 

§ 4 Frågan om mötet varit behörigt utlyst. 

 Mötesdeltagarna konstaterar att årsmötet varit behörigt utlyst. 

 

§ 5 Val av mötesfunktionärer. 

 Mötesfunktionärer för dagens möte väljes enligt följande: 

 Ordförande: Niklas Norén 

 Sekreterare: Lars-Inge Carlsson 

 Protokolljusterare: Mats Eggers och Rustan Olsson 

 

§ 6 Verksamhetsberättelse för år 2011. 

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2011. Mötesdeltagarna godkänner 

densamma. 

 

§ 7 Resultatredovisning för år 2011. 

 Kassören redovisar resultatredovisning och balansräkning för år 2011. 

 

§ 8 Revisionsberättelse. 

Rickard Sandgren läser upp revisionsberättelsen ifrån revisorerna. Revisorerna 

tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställes och att styrelsens ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Resultatredovisningen fastställes. 

 

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 Beviljas 

 

§ 10 Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 

1. Ordförande 

Åse Olsson på förslag 

2. 2st ledamot/lekplatskommittén 

Pia Lysberg och Susanna Hillman 

3. 1st ledamot/garageansvarig NV 

Gustav Wikemark 

Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

4. 2 st revisorer 

Margareta Jönsson och Holger  

Bernhardsson 

5. 2 st valberedning 

Agneta Franklin och Eva Köhler 

 

 Dessa väljs. 

Festkommittén fortsätter som tidigare  

 

 



§ 11 Motioner 

 1 st från Karin Ulleryd som behandlar underhåll och upprustning av lekplatserna. 

 Lekplatskommittén får i uppdrag att undersöka läget.  

 

§ 12 Uthyrning klubbhus (information hur det fungerar och vad man skall göra) 

Klubbhuset bokas genom att kontakta klubbhusansvarig (roterar runt bland alla på 

Dona), se lista på anslagstavlor, hemsidan eller klubbhuset vem som är 

klubbhusansvarig för resp. vecka. 

 

 

§ 13 Asfalteringsprojektet – redogörelse för nuläget 

Ordföranden drog detta. Det finns 2 st offerter. Priset ligger på c:a 100:- per 

kvadratmeter och det handlar om c:a 2000 kvadratmeter. 

 

§ 14 Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2012 

 Kassören redovisade detta och det fastställdes 

 

§ 15 Övriga frågor 

 En fråga från Holger Bernhardsson om inköp av nya stegar. 

Sophusfrågan togs upp och förklarades. Bygglov finns men det finns ingen drivande av 

det för tillfället. Många är positiva och många är negativa men det är inte styrelsen som 

driver frågan. 

 

§ 16 Mötet avslutas 

 

 
Vid protokollet 

 

 

 

__________________   ______________________ 

Lars-Inge Carlsson, Sekreterare   Niklas Norén, ordf. 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

__________________   _____________________ 

Mats Eggers    Rustan Olsson 

 


