
 

 

Protokoll 

fört vid årsmöte för Dona Samfällighetsförening(716444-3157)  

2016 den 20 mars kl. 17:00 – 19:00 
 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnas av ordförande Lars-Inge Carlsson som hälsar deltagarna välkomna. 
  

2. Godkännande av dagordningen. 
Mötesdeltagarna godkänner dagordningen 
 

3. Närvarande vid mötet. 
Närvaron antecknas och av de 80 medlemmarna är 35 närvarande, nämligen: 
Skansvägen 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18,  22, 24, 27, 30, 32, 40, 42, 46 
Kajutvägen 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 45, 49 
 

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: Lars-Inge Carlsson 

 Sekreterare: Lars-Inge Carlsson 
 Protokolljusterare/rösträknare: Dag Engström och Gert-Ove Forsberg 
 

6. Verksamhetsberättelse för år 2015. 
Kassör Mats Hagberg läste upp verksamhetsberättelsen för år 2015.  

 
7. Resultatredovisning för år 2015. 

Kassören redogör resultatredovisning och balansräkning för 2015, Ingen hade några invändningar. 
 

8. Revisionsberättelse. 
Pia Forsberg läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att balansräkningen fastställes, att 
årets överskott om 94,159:- får bokföras mot eget kapital samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
2015 års förvaltning.  
 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 
 

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

Gert-Ove Forsberg på förslag.  
2. 1st ledamot/garageansvarig NV 

Hans Johansson på förslag 
 
 Förrättning av val av funktionärer på 1 år 

3. 2st lekplatskommitté/klubbhusansvariga 
Malin Govik och Isabel Lindstedt på förslag. 

4. 2st revisorer:  
Pia Forsberg och Bengt Ingemansson på förslag. 

5. 2st valberedare:  
Eva Olsson och Gustav/Birgitta Wikemark på förslag. 

 
Dessa väljs av mötet. 
 
Styrelsen ser då ut såhär: 
Ordförande: Gert-Ove Forsberg 
Kassör: Mats Hagberg 
Sekreterare: Lars-Inge Carlson 
Garageområdesansvariga: 
Hans Johansson NV, Holger Bernhardsson NO, Anneli Nilsson SV, Fredrik Hermansson SO 
Lekplatskommitté tillika suppleanter: 
Malin Govik och Isabel Lindstedt  



 

 

11. Framställningar från styrelsen och motioner. 
Inga har inkommit 
   

12. Styrelsens budgetförslag och investeringsförslag för 2015 
Kassör Mats Hagberg gick igenom denna och berättade om att vi på prov slopar underhållsavgiften. 
Utfall av detta lär synas under första underhållsveckan/underhållsdagen. 
 
Mötet godkänner budgeten för 2016. 
 

13. Övriga frågor 
Pia Forsberg från Grönområdesgruppen ställde fråga om att fortsätta att göra klart både ängen och 
stäppen. Det är OK så länge eventuella utgifter godkänns av styrelsen först. 
Frågan om fortsatt ombyggnad av lekplatser uppkom men vi hänvisade till förra årets årsmöte där 
beslut togs att vila med ombyggnad men underhåll av befintligt material kan göras. 
Rustan Olsson framförde ett allmänt tack till vår förra ordförande Åse Olsson som gjort ett väldigt 
gott arbete. 
Sophanteringen diskuterades smått då Rambo nu är i färd med att byta system i hela kommunen. Vi 
avvaktar lite för att få mer information från Rambo om hur de vill hantera ett område som vårt.  
Gert-Ove efterlyste någon som skulle vilja vara med i festkommittén och informerade om den 
stundande vårfesten den 22 april. 
Gert-Ove undrade också om vi inte kunde starta en sluten Facebook-grupp med namnet  
Dona Samfällighet där man kan dela information mellan de boende. Med sluten menas det att den 
är enbart till för boende. Söker man upp den så kan man ansöka om att gå med i gruppen eller så kan 
man bli inbjuden till den av andra medlemmar som redan är med. Förutsättningen är dock att man 
har Facebook. 
  

14. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar alla deltagande för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
_________________________    _________________________ 
Lars-Inge Carlsson, Sekreterare    Lars-Inge Carlsson, ordf. 
 
Justeras 
 
 
_________________________    _________________________ 
Dag Engström      Gert-Ove Forsberg 


