
Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2013 den 10 mars kl. 17:00 – 19:00 
 

1 Mötets öppnande. 

 Mötet öppnas av föreningens ordförande Åse Olsson som hälsar deltagarna välkomna. 

 

2 Godkännande av dagordningen. 

 Mötesdeltagarna godkänner dagordningen 

 

3 Närvarande vid mötet. 

 Närvaron antecknas och av de 80 medlemmarna är 27 närvarande, nämligen: 

Skansvägen 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13,  21, 22, 24, 27, 30, 36, 46 

Kajutvägen 1, 3, 4, 8, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 45 

 

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: Åse Olsson 

 Sekreterare: Lars-Inge Carlsson 

 Protokolljusterare/rösträknare: Lars Lindebäck och Rustan Olsson 

 

6 Verksamhetsberättelse för år 2012. 

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2012. Mötesdeltagarna godkänner 

densamma. 

 

7 Resultatredovisning för år 2012. 

 Ordföranden redovisar resultatredovisning och balansräkning för år 2012. 

 

8 Revisionsberättelse. 

Ordföranden läser upp revisionsberättelsen ifrån revisorerna. Revisorerna tillstyrker i 

denna att resultaträkning och balansräkning fastställes och att styrelsens ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Resultatredovisningen fastställes. 

 

9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

10 Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 

1. Sekreterare 

Lars-Inge Carlsson på förslag 

2. Kassör 

Mats Hagberg på förslag 

3. 1st ledamot/garageansvarig NO 

Mikael Henriksson 

4. 1st ledamot/garageansvarig SO 

Fredrik Hermansson 

5. 1st ledamot/garageansvarig SV 

Ann Lindberg 

Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

6. 2 st revisorer 

Bengt Ingemansson och Pia Forsberg 

7. 2 st valberedning 

Arne Joshage och Eva Olsson 

 

 Dessa väljs av mötet.  



 

 

11 Motioner 

 Inga 

 

12 Information renovering av klubbhuset samt planering av grönområden 

bl."stäppen" 

Ordföranden berättar om styrelsens fortsatta planer.  

Insidan på klubbhuset är färdig men utsidan behöver nu ses över.  

Tanken att få ”stäppen” till att se ut som något mer en bara en grusplan tas emot 

positivt.  

 

13 Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2013 

En förändring när det gäller avgifterna till föreningen. 

Årsmötet fastställde medlemsavgift  till 2.300:- med sista betalningsdatum 30 april 

2013 och påminnelseavgift 50:-. Avgifter för motorvärmare 310:- för kupévärmare 

450:- , och för uppställningsplats 500:-, alla med sista betalningsdatum 30 april 2013 

och påminnelseavgift 50:-. För städavgift debiteras 300:- sista betalningsdatum är 31 

oktober 2013 och påminnelseavgift 50:-. Medlem som inte betalar trots påminnelser 

skall debiteras för alla de merkostnader som drabbar Samfällighetsföreningen t ex 

utmätningsavgift hos Kronofogdemyndigheten.  

 

Frågan uppkom om vi ska höja avgifterna för uthyrning av klubbhuset. Mötet ger 

styrelsen i uppdrag att undersöka detta då antalet deltagare på årsmötet var lite lågt. 

 

Ordföranden redovisade detta och det fastställdes. 

 

14 Övriga frågor 

 Ordföranden berättar om en kommande vårfest med lite filmvisning på schemat.  

Fråga om att garageområde SV har problem med läckage i taket uppkom och mötet 

hänvisade frågan till garageansvarig SV.  

Fråga om resterande asfaltering uppkom och och ordföranden meddelade att den ännu 

inte är inplanerad.   

Fråga uppkom om att garagedörrar är dåliga på vissa garage och om det fanns tankar på 

om samgående för inköp av nya dörrar. Enligt en mötesdeltagare säljs det fortfarande 

reservdelar till dessa dörrar så det borde gå att få tag på matchande dörr om man skulle 

byta.   

 

15 Mötet avslutas 

 

 
Vid protokollet 

 

 

 

__________________   ______________________ 

Lars-Inge Carlsson, Sekreterare   Åse Olsson, ordf. 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

__________________   _____________________ 

Lars Lindebäck    Rustan Olsson 

 


