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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Öbrovägens
Samfällighetsförening i Folkets Hus, Hunnebostrand den 22 juli 2019
Närvarande 29 medlemmar och ombud representerande fastigheterna 1:2, 1:7, 1:14, 1:15,
1:18, 1:20, 1:26, 1:37, 1:42, 1:44, 1:45, 1:49, 1:51, 1:54, 1:60, 2:20, 2:23, 2:25, 2:27, 2:32,
2:33, 2:35 och 2:37
1

Ordförande Ulf Djurklou öppnade och hälsade välkommen. Beslutades att välja Ulf
som ordförande för stämman.

2

Beslutades välja Per-Gunnar Boij som sekreterare för mötet.

3

Beslutades välja Stefan Bengtsson och Lars Martinsson att justera dagens
protokoll.

4

Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs. Stefan Bengtsson påpekade att
det hade varit på sin plats att i resultaträkningen i särskild not detaljerat beskriva
posten övriga utgifter. Berättelserna lades till handlingarna.

5

Beslutades att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

6

Inlämnade motioner från företrädare för 8 fastigheter i med identiskt innehåll
föredrogs. I korthet gick motionen ut på att vägföreningen skulle lämna över en bit
av vägen till en annan samfällighet. Anledningen var att förbereda för en eventuell
framtida lösning med bom. Efter debatt beslutade föreningsstämman att avslå
motionen.

7

Beslutades att inga arvoden skall utgå under 2019 för styrelse och revisorer.
Reseersättningar kan utgå med skattefria beloppet 18:50 kr per mil.

8

Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat för 2019 samt att debiteringslängden
utökades med 25% för 2020 fastställdes.

9

Valberedningen genom Glenn Andersson föreslog omval av Per Ahlgren, Claes
Tham och Rolf Christensson som ledamöter på två år och omval av Nils Olov
Borghed, Kent Hofling och nyval av Anders Olsson som suppleanter på två år samt
omval av Ulf Djurklou som ordförande på ett år. Föreningsstämman valde
ledamöter, suppleanter och ordförande enligt valberednings förslag. Ulf Djurklou,
Per-Gunnar Boij och Bengt Flodell har ett år kvar på mandattiden som ledamöter
och Susanne Klaar, Sture Fredriksson samt Helmoth Borgljung har ett år kvar på
mandattiden som suppleanter.

10

På valberedningens förslag beslutade stämman om omval av Thomas Forslid och
Kenneth Odéus som revisorer på ett år samt Stefan Widell som revisorssuppleant
på ett år.

11

Stämman beslutade om omval av Glenn Andersson som valberedare på ett år.
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Ordförande Ulf Djurklou avslutade och tackade alla som kommit för att delta på
årsstämman.
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