
 

 

Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2015 den 15 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, 7,8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 40 
Kajutvägen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 37, 41, 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: Rustan Olsson och Christer Jönsson 
 

6. Verksamhetsberättelse för år 2014. 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för år 2014.  

 
7. Resultatredovisning för år 2014. 

Kassören redogör resultatredovisning och balansräkning för 2014 och nämner att vi använder 
bokföringsmetoden och inte faktureringsmetoden. 
 

8. Revisionsberättelse. 
Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen fastställes, att 
årets underskott om 51,598:- får bokföras mot eget kapital samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för 2014 års förvaltning.  
 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 
 

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

Lars-Inge Carlson på förslag.  
2. Kassör 

Mats Hagberg på förslag 
3. 1st ledamot/garageansvarig NO 

Anders Axelsson på förslag 
4. 1st ledamot/garageansvarig SO 

Fredrik Hermansson på förslag 
5. 1st ledamot/garageansvarig SV 

Anneli Nilsson på förslag. 
  
 Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

6. 2st lekplatskommitté/klubbhusansvariga 
Pia Lysberg och Sanna Hillman på förslag. 

7. 2st revisorer:  
Pia Forsberg och Bengt Ingemansson på förslag. 

8. 2st valberedare:  
Eva Olsson och Gert-Ove Forsberg på förslag. 

 
Dessa väljs av mötet. 

  



 

 

11. Framställningar från styrelsen och motioner. 
Ordföranden redovisar sin proposition om att förändra dokumentet Styrelsen för Dona 
Samfällighetsförening. Detta innefattar Lekplats/Klubbhuskommittén, protokolldistribution, 
garageansvariges åtaganden och reduktion av årsavgiften till styrelsemedlemmarna. 
Ordföranden redovisar också propositionen angående namnbyte från städdag/städvecka till 
underhållsdag/underhållsvecka. 
 
Dessa godkänns av mötesdeltagarna.  
   

12. Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2015 
Samfällighetens tillgångar har under år 2014 minskat med ca 50,000:- samtidigt som vi behöver 
bygga upp tillgångar för kommande asfalteringar och andra underhållsprojekt. Styrelsen föreslår 
därför 2015 höjd medlemsavgift med 500:-  (till 2800:-) med sista betalningsdatum 30 april 2015 
och påminnelseavgift (50:-). Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för motorvärmare 310:- för 
kupévärmare 450:-, och för uppställningsplats höjning med 100:- (till 600:-), höjning av 
underhållsavgift (tidigare städavgift) med 700 (till 1000:-) alla med sista betalningsdatum 30 april 
2015 och påminnelseavgift (50:-). För underhållsavgift (tidigare städavgift) 1000:- sista 
betalningsdatum är 31 oktober 2015 och påminnelseavgift (50:-). Medlem som inte betalar trots 
påminnelser skall debiteras för alla de merkostnader som drabbar Samfällighetsföreningen t ex 
utmätningsavgift hos Kronofogdemyndigheten. Ordf, sekr och kassör får fortsatt befrielse av 
medlemsavgift övriga styrelsemedlemmar får reduktion 500:- på medlemsavgift (6 medlemmar). 
 
Ändringarna är förtydligande enligt följande: 
Medlemsavgift från 2300:- till 2800:- 
Uppställningsplats från 500:- till 600:- 
Underhållsavgift från 300:- till 1000:- 
Reduktion av årsavgiften för övriga 6 styrelsemedlemmar med 500:- till 2300:- 
  
Den budgeterade ombyggnaden av den tredje lekplatsen blir vilande till ett senare år men underhåll 
av befintligt material kan göras. 
Uppsägning av t.ex. uppställningsplats ska anmälas skriftligt och årsmötet godkänner e-post som 
skriftlig handling. 
 
Mötet godkänner budgeten för 2015. 
 

13. Övriga frågor 
Ordförande gick igenom de olika arbetsgrupperna. 
Framtidsgruppen: Vad ska vi göra åt Dona inför framtiden? Asfaltsplanen har varit uppe till 
diskussion. Hur ska vi fortsätta med uppställningsplatserna, ska vi ha båtar där? 
Loppisgruppen: Det blir inga extrapengar till föreningen av att anordna en loppis men det är ett kul 
och socialt arrangemang. 
Renoveringsgruppen: Har sparat in mycket pengar för föreningen. Nya saker är på gång. 
Grönområdesgruppen: Fortsätter för att göra klart både ängen och stäppen. 
Snöröjningsgruppen: Har gjort ett fantastiskt arbete inför den gångna vintern. 
  
Vår kassör tog upp ett förslag angående förändring av uppställningsplatser och gästparkering på 
grusplanen. Efter diskussion togs beslutet att inte göra några förändringar utan fortsätta som det är 
idag. Framtidsgruppen får visa upp ett nytt förslag till nästa årsmöte.     

 
14. Mötet avslutas 

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


