
Småstugeföreningen Sommarbo 
 

Årsmöte den 12 juli 2015 
klockan 10.00 

 
Plats: Prärien, Sommarbo 
Närvarande stugägare: 57 st 
 
 
§1. Mötets öppnande:  
Ordförande Jan Fransson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2. Godkännande av kallelsen:  
Mötet godkände kallelsen. 
 
§3. Godkännande av dagordning:  
Godkändes enligt förslag. 
 
§4. Föregående års protokoll:  
Har sänts ut till alla stugägare. Godkändes utan att läsas upp. 
 
§5. Fullmakter:  
Fyra fullmakter finns: Se protokoll. 
 
§6. Fastställande av röstlängd:  
Röstlängd motsvarande en stuga ger en röst godkändes. 
 
§7. Presentation av styrelsen:  
Närvarande styrelseledamöter presenterade sig. 
 
§8. Val av presidium: 
a: ordförande för dagens möte: Förslag och beslut: sittande Jan Fransson. 
b. sekreterare för dagens möte: Förslag och beslut: sittande Bosse Vikingson. 
c. 2 protokolljusterare jämte ordförande och tillika rösträknare: Förslag och beslut: Martin Johnsson 
och Benny Stjernkvist. 
 
§9. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse: 
Jan Fransson redogjorde för verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse. 
 
§10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet: 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§11. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer: 
Föredragande var valberedningens Torsten Persson: 
a. Ordförande för två år: Förslag och beslut: Mårten Ebers. 
b. Styrelseledamot för 2 år: Förslag och beslut: omval av Christoffer Sylvan. 
c. Två styrelsesuppleanter för 1 år: Förslag och beslut: omval av Ulf Petersson och nyval av Jan-
Erik Persson. 
d. Två revisorer för 1 år: Förslag och beslut: omval Gunnel Persson och nyval av Sivert Karlsson. 
e. Revisorsuppleant 1 år: Förslag och beslut: omval av Hasse Svensson. 
f. Festkommitté för 1 år: Förslag och beslut på huvudansvarig: Hasse Svensson samt Martin 



Johnsson som midsommarstångsansvarig. 
g. Valberedning 1 år: Förslag och beslut (från mötet): omval av Torsten Persson och Christer 
Persson. 
h. Tillsynsman för 1 år: Förslag och beslut: omval av Knut Karlsson. 
i. Val av gräsklipparförare 1 år: Streten Milakov (Mille) och Benny Stjernqvist sommaren -15. 
Anders Stjärnkvist hösten -15. Åke Aronsson våren -16. 
 
§12. Motioner: 
Inga motioner har inkommit. 
 
§13. Fastställande av medlemsavgift för 2016: 
a. Avgift för föreningen: Förslag och beslut: behålla 300 kronor i ett år till. 
b. Avgift för renhållning: Förslag och beslut: behålla 900 kronor. 
c. Avgift för städdag: Förslag och beslut: behålla 200 kronor. 
 
§14. Fastställande av arvoden för 2016: 
a. Till styrelsen. Förslag och beslut: att arvodet till styrelsen är fortsatt 10 000 kronor och 
fördelningen sker av styrelsen. 
b. Till tillsynsman: Förslag och beslut: att behålla arvodet 1 000 kronor. 
 
§15. Områdesfrågor Sommarbo: 
a. Städdag: Förslag och beslut: att behålla städdagen på lördagen vid Kristi Himmelsfärdshelgen då 
många har möjlighet att delta den dagen. 
b. Bidrag till bevakningsgruppen: Förslag och beslut: att anslå 1 000 kronor. 
c. Nya sopkärl och plats för källsortering. Per Sandström redogjorde för förslag han presenterat för 
styrelsen efter diskussion med Sita. Det innebär att källsorteringen centraliseras till en plats, men 
med större kärl. Ekonomiskt innebär det en besparing på runt 5 000 kronor. Containrar för 
hushållsavfall finns kvar som i dag. En annan fördel är att färre lastbilar kommer att köra i området. 
De nya skyltar om sophanteringen Christoffer Sylvan låtit tillverka ska sättas upp. 
Beslut: styrelsen får i uppdrag att genomföra förslaget. 
d. Christoffer Sylvan redogjorde för arrendefrågan och dess gång. 
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att företräda medlemmarna vid träff med markägaren för att 
diskutera umgängesformer inklusive eventuell hemsida. Samt att företräda medlemmarna i 
arrendefrågan. 
f. Torsten Persson redogjorde för sin enkät om gatubelysning. Av drygt 50 svar var endast tre 
negativa. Men 70 har inte svarat. Torsten Persson driver inte frågan längre. 
 
§16. Övriga frågor: 
Avgående ordförande Jan Fransson avtackades med present.  
Lekplatsen, bland annat gungor, diskuterades och frågan var som händer med de brister som finns. 
Uppmaningen var att ta upp frågan med markägaren. 
Knut Karlsson informerade om behov att klippa ner materialet i trädgårdscontainern.  
Frågor ställdes om markägarens ansvar för att hålla snyggt på området och om markägaren var 
villig att sälja.  
Förslag ställdes om att den gamla åkgräsklipparen kan renoveras gratis vid yrkesskola. Styrelsen 
undersöker det alternativet för att i så fall ha tillgång till två maskiner. 
Nya ordföranden Mårten Ebers presenterade sig och tog över ordförandeklubban. 
 
§17. Mötet avslutas: 
Ordförande tackar deltagarna. 
 
 



 
Vid protokollet: 

 
 

…............................. 
Bosse Vikingson 

Sommarbo den 12 juli 2015 
 
 

Justeras: 
 
 
…............................. 
Martin Johnsson 
 
 
…............................. 
Benny Stjärnkvist 


