
 

Protokoll Årsmöte 

Datum: 2016-07-02 

Plats: Klövedals Församlingshem 

Närvarande: 32 röstberättigade, varav 4 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 Pär Svensson. 

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

Till justeringsmän, valkontrollanter och rösträknare valdes Clas Gunnarsson och Britt-Marie 

Hermansson. 

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

Gunilla Jägemalm ställde en fråga gällande posten vägunderhåll och differensen på 

42 227kr sedan föregående år. Arly Jacobsen förklarade att differensen uppkommit 

p.g.a. att man ändrat namn på poster och en felaktig periodisering mellan åren. 

Gunnar Sahlström undrade över budgeten för om och tillbyggnad av pumphuset 

kommer att räcka. Enligt Arly Jacobsen kommer pengarna att räcka och man är i gång 

med att ta in offerter för resterande del av bygget. 

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 

a. Styrelsens förslag gällande vattenmätare 

Stämman godkände styrelsens förslag gällande vattenmätare med tillägget att 

vattenmätare skall vara installerad av auktoriserad entreprenör och att avläsning av 

den gamla mätaren skall ske vid bytet och att detta införs i föreningens regelsamling. 

b. Motion från Rolf Persson 

Stämman beslutade att anta motionen men med ändringen att styrelsen bör 

informeras vid uthyrning eller utlåning av fastighet. 

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 

Valberedningens har inför årsmötet lämnat förslag till nya arvoden. Förslag framkom under 

årsmötet från Hans Liljevang och Jan-Åke Axelsson att succesivt höja arvodet så att halva den 

föreslagna summan fördelas första året. 

Efter omröstning fick valberedningens förslag 29 röster och Hans Liljevang och Jan-Åke 

Axelsson förslag två röster. Stämman beslutade således att anta valberedningens förslag till 

nya arvoden. 

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

Styrelsen har inför årsmötet tagit fram förslag till budget, avgiftsreduktion p.g.a. utfört 

arbete och debiteringslängd och som alla har fått tillsänt innan mötet. 

Hans Pettersson har en fråga om vad literpriset för förbrukat vatten inför kommande 

år blir. Jan Kilnäs svarar att priset tas fram först året efter då man vet den totala rörliga 

kostnaden som sedan blir fördelad per liter. Jan Kilnäs förtydligar också att för den 

som inte lämnar in mätarställning debiteras förbrukning som en schablon beräknad på 

den som förbrukar mest. 

Gunnar Sahlström uppmärksammar att det i förslaget är en underdebitering av 

budgetförslaget för väg. Arly Jacobsen förklarar att det finns medel sedan tidigare som 

man nu i styrelsens förslag avser använda del av för att täcka de budgeterade 

kostnaderna. 

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

godkändes av stämman. 

12. Val av kassör, sekreterare och suppleanter 

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

beslutade enligt valberedningens förslag att välja: 

Claes Gunnarsson till kassör för 2 år 

Jan Dahlström till sekreterare för 2 år 

Roger Jonsson till suppleant omval för 1 år 

Pär Svensson till suppleant för 1 år 

13. Val av revisorer och suppleanter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag välja Gunilla Jägermalm 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 Ronny Salomonsson och Annika Svensson till valberedning för 1 år. 

15. Övriga frågor 

a. Hans Pettersson undrar kring dikesrensning och förklarar att diket vid hans fastighet 

växer igen av vattenväxter i snabb takt. Jan Kilnäs förklarar att det enligt föreningens 

regelsamling är fastighetsägarens skyldighet att sköta dikesrensning vid egen 

fastighet. I detta fall verkar en större åtgärd krävas och stämman lämnar över till 

styrelsen att ta fram åtgärd. Hans Pettersson förklarar att detta problem även gäller 

diket utanför tomten där ingen fastighet har ansvar för skötsel. Hans har kontaktat 

sin områdesansvarige och därefter styrelsen men att ingen har tagit tag i frågan. 

Även denna fråga lämnas över till styrelsen för åtgärd. 

b.  Argeo Lamacchia tar upp att många kör för fort på Övre Tådås och får medhåll av 

Hans Pettersson om att det är samma problem på Nedre Tådås. Stämman beslutar 

att lämna över till styrelsen för att se över vad som kan göras. 

c. Arly Jacobsen vill göra alla uppmärksamma på information från styrelsen på sidan 29 

i stämmohandlingarna om spolning av färskvattenledningar som kommer att ske 

under hösten. Bosse Garton förklarar vikten av att huvudkranen är avstäng under 



spolning och att man kommer att återkomma med information om när det skall ske 

via anslagstavlor och hemsidan men att man även kommer att försöka meddela via 

SMS. Då det är många frågor kring vilken kran som skall stängas av o.s.v. får Bosse 

Garton i uppdrag av stämman att återkomma med förtydligande information 

angående stängning av kranarna. 

d. Hans Pettersson ifrågasätter och undrar över styrelsens beslut om att samtliga 

medlemmar i föreningen får rabatt på samfällighetsavgiften för deltagande och 

utförda arbetsträffar under verksamhetsåret 2015/2016. Arly Jacobsen förklarar att 

beslutet grundas på att de underlag som lämnats in i något fall har varit undermåliga. 

Hans Pettersson lämnar som förslag att efterdebitering skall ske. Stämman beslutar 

att ingen efterdebitering skall ske. Efter inlägg från Gunilla Jägermalm om hur 

dialogen mellan områdesansvarig och den som är frånvarande vid arbetsträffen bör 

gå till och Bosse Garton förklarar hur man använder ett signerat protokoll vid 

arbetstillfällena för bryggsektionen, lämnar stämman i uppdrag till styrelsen att se 

över hur detta kan göras tydligare och se över möjligheten att använda ett signerat 

protokoll.  

e. Rolf Persson har läst i Vi på Tjörn om att en inventering av enskilda avlopp skall ske 

på Tådås. Arly Jacobsen svarar att det gäller de som inte är anslutna till 

samfällighetens avlopp och att de skall kontakta kommunen. 

f. Rolf Persson har också läst i Vi på Tjörn om att det är eldningsförbud på egen tomt i 

perioden 1/6-31/8. Bengt Hansson förklarar att det gäller i tätbebyggt område men 

eftersom det råder otydlighet tar Bengt Hansson på sig att kontrollera med kommun 

och räddningstjänst och lämnar vid behov underlag till styrelsen för ett 

förtydligande. 

g. Gunnar Sahlström undrar vad som hänt med sin motion från förra årsmötet som 

beslutades bifall och där Arly Jacobsen fick ansvaret att göra en sammanställning för 

arkivering och publicering på hemsidan. Arly Jacobsen förklarar att det är gjort och 

att alla dokument enligt den beslutade motionen och som kommit styrelsen till del 

har publicerats på hemsidan. Arly Jacobsen uppmanar de som har dokument med 

viktiga beslut och som inte ännu lämnat dem till styrelsen för publicering, att göra 

det. 

h. Områdesansvarige Samuel Bervebrink förtydligar att arbetsträffarna ofta är 

beroende av att man är många och föreslår att eget arbete på annan tid borde 

begränsas. Mötet är enigt om att föreningen i fortsättningen skall tillämpa en 

striktare efterlevnad av reglerna där arbetsträffarna kräver närvaro för att ge rabatt 

för utfört arbete.  

i. Hans Petterson har en fråga om vem som äger vägnummerskyltarna på området. 

Arly Jacobsen förklarar att det är föreningen som äger dem. 

j. Margareta Eriksson undrar vad som händer med arbetet som Hannagården skulle 

genomföra. Solveig Norrman har haft möte och rundvandring på området med 

representanter för Hannagården och i första hand skall en plan tas fram för 

förvaltning av området och ambitionen är att detta skall komma igång under hösten. 

Solveig Norrman är kontaktperson för detta arbete. Hans Alter frågar om övriga 

Tådåsbor fortfarande kommer ha möjlighet att ta ned märkta träd och Solveig 

Norrman svarar att det fortsatt är möjligt. 

k. Margareta Eriksson har en fråga om området mellan cykelvägen och ån som är i stort 

behov av att röjas upp. Solveig Norrman meddelar att detta också kommer att ingå i 

Hannagårdens uppdrag. Om inte det är möjligt för Hannagården att genomföra detta 



är stämmans mening att det får samordnas på arbetsträffar genom planering av 

områdesansvariga. Margareta Eriksson informerar också om att hon varit i kontakt 

med kommunen om grusning av cykelvägen men att inget besked från kommunen 

har lämnats. 

16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 

Beslutades att årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt stadgeenligt inom två veckor på 

anslagstavlor och hemsida d.v.s. senast 16 juli 2016. 

17. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Tådås 2016-07-03 

 

 

Pär Svensson     Hans Alter 

Sekreterare    Ordförande 

 

Justeras 

 

 

Claes Gunnarsson   Britt-Marie Hermansson 

 

 

 


