
   
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med samfällighetsföreningen Fisktärnan 2015-04-23. 
Lokal: Kvartersgården. 

 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
  
 Ordförande Dorn Olof Lundberg öppnade mötet. 
 
§ 2 Funktionärsval 
 

Till mötesordförande valdes Ove Söder och till sekreterare Eric Johansson. 
 

§ 3 Justerare 
 
 Till protokolljusterare valdes Astor Johansson och Kjell Enbom. 
 
§ 4 Röstlängd 
  
 Dagens närvarolista fastställdes som röstlängd, bilaga 1. 
 
§ 5 Kallelse 
 
 Kallelse har delats ut till samtliga fastighetsägare. 
 
§ 6 Dagordning 
 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 7 Berättelser 
 
 Verksamhets – och den ekonomiska berättelsen tillsammans med 
 revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Ansvarsfrihet 
 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för arbetsåret 2014. 
 
§ 9 Förslag och motion 
  
 Det förelåg ett förslag från fastighetsägare 288, Tony Hammarbjörk 
 angående uppmontering av 2 st. beachflaggor vid Ljungvägen på 
 samfällighetens mark, bilaga 2. Beslutades 
  

 att förslaget behandlas av styrelsen efter att tillstånd 
      beviljats av Trollhättans stad. 

  
 Det förelåg en motion från fastighetsägare 148, Eric Johansson, 

 angående information till föreningens medlemar, bilaga 3. Beslutades 



   
 
 
 
 
 
 
  att bifalla motionen. 

 
§ 10 Arvode 
 
 Beslutades om oförändrade arvoden 2015 för styrelsen och revisorer. 
 
 Ordförande 10,800 kr 
 Kassör 12.000 kr 
 Sekreterare 6,000 kr 
 Övriga styrelseledamöter och suppleanter 1,080 kr + mötesarvode 200 kr 
 Revisorer 750 kr och revisorssuppleant  750 kr vid uppdrag  
  

Mötet gav styrelsen i uppdrag att besluta om ersättning för städning av 
kvartersgården och till hustomten. 

  
§ 11 Budget och debiteringslängd 
 
 Styrelsens förslag till budget för föreningen 2015 godkändes tillsammans 
 med debiteringslängden. 
 
§ 12 Förslag inför val 
 
 Mötesordföranden informerade om ett s.k. jävförhållande förelåg mellan 
 valberedningens ordförande och förslaget till ny föreningsordförande.  
 Efter denna information förelåg förslag att utlysa nytt årsmöte eller 
 att yrka bifall till valberedningens förslag. Årsmötet beslutade  
 

att godkänna valberedningens arbete med att utse ny ordförande. 
 
 Till ny ordförande valdes  Josephine Bordi,240, 2 år, 2015 - 16. 
 Fyllnadsval  kassör Joakim Sannheim, 304,1 år 2015. 
 Sekreterare Joakim Börjesson, 248, 2015 - 16. 
 Övriga Cezilia Eliasson,284, 2år 2015 - 16. 
 Daniel Settergren 244, 1 år kvar 2015. 

Suppleanter: Roger Thurhagen, 24, 1 år 2015 och Nikola Lemic,352, 1 år  
2015. 
 

§ 13 Revisorer 
 

Revisorerna Stig Svantesson,182 och Owe Karlsson,86, valdes för  
år 2015. Suppleanterna Peter Bergqvist, 214 och Peter Johansson,62, valdes 
för år 2015. 

   
 
§ 14 Valberedning 

 
 Till valberedning valdes Martin Barkeflo,320, sammankallande,  
 Andreas Andersson, 130  och Hans Olof Strömdahl,168. 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
§ 15 Övriga frågor 

  
Det behandlades en rad frågor under livlig debatt kring föreningens 
verksamhet. 
 
Ersättningar 
 
Avgående ordföranden Dorn Olof Lundberg yrkade ersättning för utfört 

                     arbete plus personliga utlägg. I första fallet har styrelsen avslagit med 
motivering att det är uppgifter som ligger på varje medlem att hjälpa till med. 
Utläggsfrågan är ny för dagen och kommer att utbetalas. 
 
Årsmötet beslutade fastställa styrelsens beslut. 
 
Städlag/städområden 
 
Det är en återkommande debattfråga. Önskemål finns att den gamla 
städområdsindelningen skall gälla. Varje städlag skall anmäla årligen vem som 
är städledare till styrelsen för att uppnå bättre information mellan medlemmarna 
och styrelsen. 
 
Skyltar 
 
Hans Olof Strömdahl efterlyste utlovade skyltar om parkering/hastighet inom 
föreningens område. 
 
Garagetaken 
 
Gemensamhetsgaragens tak börjar bli dåliga. Styrelsen fick i uppdrag att 
fortsätta arbetet inom ramen för arbetsplanen. 
 
Asfalt 
 
Ett par frågor ställdes angående asfaltsarbetet. Besked lämnades att  
Skanska kommer att färdigställa arbetet vid lämpligt tillfälle. 
 
 
Tennisplanen 
 
Arbetet med tennisplanen skall fortsätta med att bl.a. iordningsställa markytan 
med asfalt. 
 
Fibernät 
 
Styrelsen håller sig ajour angående utvecklingen inom fiberområdet. 
 

 Diverse synpunkter 

 
 Framfördes önskemål om farthinder, låsbara bommar o.dyl. Blomlådorna 
 vid ”lilleskogen” placeras i förråd. Gamla takpannor vid kvartersgården  



   
 
 
 
 
 
 
 inklusive förråd avlägsnas och de nya pannorna förvaras i förråd. 

Tömning av soptunnorna vid kvartersgården får någon närboende sköta. 
Styrelsen får lösa frågan.   
   
Hemsidan/facebook 

 
Hemsidan kaggetorparn.se kommer att avvecklas och ersättas med 
www.fisktarnan.se och får därmed en rad nya funktioner för att underlätta för 
medlemmarna att söka information. Idag är 65 medlemmar anslutna via 
facebook. 
 
Elförbrukning 
 
Styrelsen kommer att arbeta med kostnaderna för elförbrukningen. Det gäller i 
första hand kvartersgården och gemensamhetsgaragen där det finns 
möjligheter att minska kostnaderna.  I detta projekt ingår fönsterbyte i 
kvartersgården. 
 

§ 16 Protokoll 
 
 Protokollet kommer att anslås senast 7 maj vid kvartersgården. 
 
§ 17 Avslutning 
 

Josephine Bordi avtackade Dorn Olof Lundberg för sitt mångåriga arbete 
 inom föreningen, dels för uppdraget som hustomte och som ordförande. 

Hon vände sig även till Mats Persson som lämnade sitt uppdrag som suppleant. 
Mötesordföranden Ove Söder tackade för ett bra årsmöte och överlämnade 
klubban till Dorn Olof som tackade för blommor och avslutade mötet med 
att överlämna klubban till föreningens första kvinnliga ordförande. 
 

 
 
 
……………………………………. 
Eric Johansson 
sekreterare 
 
 
 
 
Protokolljusterare 

 
 
………………………………      …………………………….. 
Astor Johansson            Kjell Enbom 
 
 

 

http://www.fisktarnan.se/

