
 

 

Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2014 den 16 mars kl. 17:00 – 19:00 
 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnas av 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 38 närvarande, nämligen: 
Skansvägen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 48 
Kajutvägen 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 51, 55 
 

4. Frågan om mötet varit behörigt utlyst. 
Mötesdeltagarna konstaterar att årsmötet har varit behörigt utlyst. 
 

5. Val av mötesfunktionärer. 
Mötesfunktionärer för dagens möte väljs enligt följande: 
Ordförande: Åse Olsson 

 Sekreterare: Lars-Inge Carlsson 
 Protokolljusterare/rösträknare: Lars Karlsson och Mats Eggers 
 

6. Verksamhetsberättelse för år 2013. 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2013. Mötesdeltagarna godkänner densamma. 

 
7. Resultatredovisning för år 2013. 

Kassören redogör resultatredovisning och balansräkning för 2013 och nämner att vi använder 
bokföringsmetoden och inte faktureringsmetoden. Inga frågor uppkom. 
 

8. Revisionsberättelse. 
Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen fastställes. 
 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 
 

10. Förrättning av val av funktionärer för 2 år. 
1. Ordförande  

Åse Olsson på förslag.  
2. 1st ledamot/garageansvarig NV 

Else Lundbom tar på sig ansvaret. 
  
 Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

3. 2 st revisorer:  
Tyvärr har valberedningen missat att kolla upp detta men Pia Forsberg kan tänka sig om Bengt 
Ingemansson säger ja. Kontakt upprättas med Bengt som säger ja. 
Omval av Pia Forsberg och Bengt Ingemansson. 

4. 2 st valberedning:  
Eva Olsson och Gert-Ove Forsberg på förslag. 

 
Dessa väljs av mötet. 



 

 

 
11. Framställningar från styrelsen och motioner. 

Ordföranden redovisar sitt arbete med att få igång ett antal arbetsgrupper för att engagera 
medlemmarna mer i föreningen. Det har skapats några enligt nedan.  
Snöröjningen: Dag Engström NV, Sven-Åke Ulleryd SV, Lennart Andersson SO, Tone Kvåle NO. 
Framtiden på Dona: Mikael Korp NV, Isabell Lindstedt SV, Fredrik Hermansson SO, Malin 
Karlsson NO. 
Loppisgrupp: Karin Ulleryd SV, Laila Olsson NV, Linda Hermansson SO, Kristina Karlsson NO 
 
När det gäller Grannsamverkan så är ordförande kontaktperson. Skyltar om Grannsamverkan ska 
sättas upp på området. Åse kommer att meddela till polisen att vi medverkar i Grannsamverkan 
innan skyltarna får sättas upp. 
   

12. Information från renovering av klubbhuset samt planering av grönområden bl."stäppen" 
Pia Forsberg berättar om gruppen som samlades i höstas. Grävning och plantering av lite bärbuskar 
ska ske. Ett antal oxlar har redan planterats. Andra saker som är på gång är att jord behöver 
införskaffas. Stensamling med lite höga gräs är en tanke. Grävare behöver fås tag på. 
Klubbhuset: Ostväggen är klar. Dörr och fönster är på gång att bytas. Norrväggen till hösten. 

 
13. Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2014 

Styrelsen föreslår för 2014 oförändrad medlemsavgift (2300 kr) med sista betalningsdatum 30 april 
2014 och påminnelseavgift (50:-). Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för motorvärmare 310:-, 
för kupévärmare 450:- , och för uppställningsplats (500:-), för städavgift (300:-) alla med sista 
betalningsdatum 30 april 2014 och påminnelseavgift (50:-). För städavgift debiteras 300:- sista 
betalningsdatum är 31 oktober 2014 och påminnelseavgift (50:-). Medlem som inte betalar trots 
påminnelser skall debiteras för alla de merkostnader som drabbar Samfällighetsföreningen t ex 
utmätningsavgift hos Kronofogdemyndigheten. 
Vi bedömer att medlemsavgiften kan hållas oförändrad på denna nivå detta år. Under året får vi 
inventera behov av framtida gemensamma investeringar och vid behov justera medlemsavgiften för 
2015 vid årsstämma 2015.  
 
Mötet godkänner budgeten för 2014. 
 

14. Övriga frågor 
Ordföranden uppmanar alla att använda hemsidan för att få mer information från vad som händer här 
på Dona. 
Gert-Ove Forsberg berättar om Karp-föreningen med mål att plantera karpar i Dona-dammen. 
Gräsänderna gjorde den levande men den håller på att växa igen. Karpar äter sin egen vikt per dag. 
Diskussion om gräskarpar är växtätare eller uppkom. Enligt all dokumentation som Gert-Ove fått 
fram så äter de bara växter. De kostar ungefär 3000:- kronor i inköp.   
Han påminner även om vår-festen. Där serveras inte karp utan lax. 
Karin Ulleryd har en tanke när det gäller extraparkering till våra hus. Kanske att man inte ska ha 
namn eller bilnummer som markering på dessa platser utan att man väljer husnummer på dessa. Åse 
nämner att det kanske är en fråga för framtidsgruppen att ta upp. 
Lekplatskommittén behöver hjälp av flera personer i samband med att nästa lekplats ska göras i 
ordning. Önskemål adresseras inför städdagen. 
Niklas Norén undrar om stegarna på området. Inköp och uppmärkning är på gång och sköts av 
garageområde NO. 
Fråga om fiberansluting uppkom och sekreteraren drog en snabb genomgång om öppen fiber.   

 
15. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar alla deltagande för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
__________________     ______________________ 
Lars-Inge Carlsson, Sekreterare    Åse Olsson, ordf. 
 
Justeras 
 
 
__________________     _____________________ 
Lars Karlsson      Mats Eggers 


