
 

Protokoll  Årsmöte 

 

Datum: 2015-07-04 

Plats: Klövedals församlingshem 

Närvarande: 43 röstberättigade, varav 5 fullmakter 

  

 Mötet öppnas av ordförande Anders Reyman 

 

1. Val av ordförande till stämman. 

 Till ordförande för stämman valdes Hans Alter. 

2. Justering av röstlängd 

 Stämman godkände röstlängden och lade den till handlingarna. 

3. Mötets stadgeenliga utlysande 

 Stämman godkände mötets stadgeenliga utlysande. 

4. Val av sekreterare för stämman 

 Till sekreterare för stämman valdes Helena Jacobsen. 

5. Val av två justeringsmän, vilka även skall tjänstgöra som valkontrollanter och 

rösträknare 

 Till justeringsmän, valkontrollanter och rösträknare valdes Gerd Kilnäs och Rolf 

Persson. 

6. Styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och 

balansräkning 

 Årsberättelsen och fastställande av resultat – och balansräkning godkändes av 

stämman. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret godkändes av stämman. 

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

8a Beslut, om – och tillbyggnad av vattenverket 

Stämman godkände styrelsens förslag om renovering och ombyggnad av 

vattenverket. 

8b Beslut, ändring i ”Allmänna regler” 

Stämman godkände och beslutade att ändra texten i föreningens regler enligt 

förslag. 

 

 



8c Beslut, motioner 

Motion från Arly Jacobsen: stämman beslutade att bifalla motionen och styrelsen 

får i uppdrag att justera hemsidan så att den blir mer användarvänlig och tillgänglig 

för alla. 

 Motion från Gunnar Sahlström: stämman beslutade att bifalla motionen och Arly 

Jacobsen ansvarar för att göra en sammanställning som sen skall arkiveras och 

publiceras på hemsidan. 

 Motion från Ronny och Margareta Eriksson: Stämman kan inte ta beslut om 

motionärens önskemål men bad Olle Karlsson att kontakta fårägaren för att höra 

om han vill sätta ut sina får i hagen längs bäcken. Margareta bildar en grupp och 

blir sammankallande och agerar också som föreningens representant i kontakter 

med kommunen om frågor som rör markunderlaget på stigen. Styrelsen tar upp 

frågan om att e v flytta bommen till efter avloppsverket. 

9. Beslut om eventuell avsättning till underhålls- och förnyelsefond  

Stämman beslutade att inte göra extra avsättningar till underhålls- och 

förnyelsefond. 

   10. Ersättning till styrelsen och revisorerna  

Stämman beslutade att inte förändra arvodet till styrelseledamöter, revisorer och 

övriga. Ersättning utgår med 995 per ledamot, både till ordinarie och suppleanter. 

11. Styrelsens förslag till budget avgiftsreduktion p g a utfört arbete samt 

debiteringslängd 

 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om avgiftsreduktion och 

debiteringslängd. 2015 års samtliga avgifter till föreningen får alla samma 

förfallodag, 2015-09-30. 

11a Beslut om finansiering gällande om – och tillbyggnad av vattenverket. 

 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag  

”1. Föreningen betalar hela kostnaden som en engångskostnad vid byggets 

färdigställande. Föreningen skjuter till del av föreningens överskott och varje 

hushåll betalar ca 9500.- som en engångsavgift.” 

Stämman beslutade att Tådås Väg och Samfällighetsförening går i borgen för t ex 

ett 5-årigt lån som medlem väljer att ta hos Tjörns sparbank. Kostnaden för lånet 

är personlig. 

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

 Valberedningen har bestått av Rolf Persson och Lars-Bertil Andreasson som har 

kontaktat ca 90 % av boende på Tådås och stämman beslutade enligt 

valberedningens förslag att välja: 

 Anders Reyman till ordförande för 2 år. 

 Arly Jacobsen till kassör fyllnadsval för 1 år. 

 Hans-Göran Hermansson till ordinarie ledamot för 2 år 

 Solveig Norrman till ordinarie ledamot för 2 år 

 Samuel Bervebrink till suppleant för 1 år 

 Roger Jonsson till suppleant för 1 år 

 



 

13. Val av revisorer och suppleanter 

Stämman beslutade att enligt valberedningens förslag välja Gunilla Jägemalm och 

Susann Agerlid som ordinarie revisorer för 1 år, och Gunnar Sahlström som 

revisorssuppleant för 1 år. 

14. Fråga om val av valberedning 

 Stämman valde Rolf Persson och Lars-Bertil Andreasson till valberedning. 

15. Övriga frågor 

Jan Kilnäs är med som Samfällighetsföreningens representant i 

avdikningsföretaget. Medlemmar i avdikningsföretaget är de fastighetsägare som 

äger mark som gränsar till Mabäcken. Till hösten kommer troligen en förrättning 

att äga rum och det kan bli en ”dyr historia”. Jan Kilnäs är med och bevakar. 

Britt-Marie Persson vädjade p u a brevbäraren att vi skall justera höjden på våra 

brevlådor. Det är ett arbete som vi skall utföra på höstens arbetsträff. 

16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 

 Beslutades att årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt på anslagstavlor och 

hemsida senast den 15 juli 2015. 

 

17. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Tådås 2015-07-04 

 

 

Helena Jacobsen  Hans Alter  

Sekreterare   Ordförande 

 

Justeras 

 

 

Gerd Kilnäs    Rolf Persson   

 

 


