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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Öbrovägens 

Samfällighetsförening i Kulturhuset Hav & Land, Hunnebostrand den 

25 juli 2022 
Närvarande 9 medlemmar som representerade fastigheterna 1:2, 1:7, 1:20, 1:42, 1:44, 1:51, 

1:54, 1:60, 1:67 och 2:33. 

 

1 Ordförande Ulf Djurklou öppnade och hälsade välkommen. Valdes Ulf som 

ordförande och Per-Gunnar Boij som sekreterare för stämman. 

 

2 Valdes Elisabet Nilsson och Stefan Bengtsson som justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

3 Fastställdes att stämman blivit behörigt utlyst. 

 

4 Godkändes dagordningen. 

 

5 Fastställdes röstlängden. 

 

6 Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs. Berättelserna lades till 

handlingarna. 

 

7 Beslutades att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

8 Konstaterades att inga motioner eller styrelseförslag lagts fram. 

 

9 Beslutades att inga arvoden skall utgå under 2021 för styrelse och revisorer. 

Reseersättningar kan utgå med skattefria beloppet 18:50 kr per mil. 

 

10 Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat för 2022 samt debiteringslängd 

fastställdes.  

 

11 Valberedningen föreslog omval av Per-Gunnar Boij, Ulf Djurklou och Bengt Flodell 

som ledamöter på två år. Susanne Klaar, Rolf Christensson och Per Ahlgren 

kvarstår som ledamöter ytterligare ett år. 

 

Som ordförande på ett år föreslog valberedningen omval av Ulf Djurklou. 

 

Valberedningen föreslog omval av Axel Leijonhufvud, Sture Fredriksson och 

Helmoth Borgljung på två år som styrelsesuppleanter. En suppleantplats lämnades 

vakant. Nils Olov Borghed och Anders Olsson kvarstår som styrelsesuppleanter 

ytterligare ett år. 

 

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.  
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12 På valberedningens förslag beslutade stämman om omval av Thomas Forslid och 

Kenneth Odéus som revisorer på ett år samt Stefan Widell som revisorssuppleant 

fram till nästa ordinarie årsstämma. 

 

13 Stämman beslutade om omval av Glenn Andersson som valberedare på ett år. 

 

14 Meddelades att protokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida 

https://obrovagen.se. Ordförande Ulf Djurklou avslutade och tackade som kommit 

för att delta på årsstämman. 

 

 

Protokollförare:   Mötesordförande: 

Signerat med BankID   Signerat med BankID 

PG Boij    Ulf Djurklou 

 

Justeras: 

Signerat med BankID   Signerat med BankID 

Elisabet Nilsson   Stefan Bengtsson 
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