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Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Fornbo Samfällighetsförening  
lördagen 11 junikl.11.00. 
Utomhus vid Stora badet i Fornbo 
 
Vid stämman var 58 fastigheter representerade. 
 
1. Öppnande av stämman. 
Ordförande Ulf Modé hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  
 
2. Val av ordförande och val av sekreterare för stämman 
Till ordförande valdes Ulf Modé (2) till sekreterare valdes  
Lena Wester (35) 
 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Guy Sacklén (49) och Robert Cato (22) valdes. 
 
4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning. 
Stämman ansåg att mötet utlysts i enlighet med bestämmelserna i stadgarna. 
Till denna stämma har handlingar skickats ut per mejl till dom som angett mailadress och 
med post till övriga. 
 
5. Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 
6. Styrelsen och revisorernas berättelse. 
Ordförande gick kortfattat igenom verksamhetsberättelsen och kommenterade att 
räkenskapsåret 2021/2022 slutat med en större vinst än budgeterat. 
Det finns tre orsaker till överskottet. 
1.Område väg fått ersättning med 53 000 kr från Södermännen. 
2.Vägkostnader för vinterunderhåll lägre än förväntat 
3.Enligt arbetsplan skulle det gjorts förbättringar inom dränering, men p.g.a. pågående 
grävning har detta inte varit aktuellt. 
Stämman hade inga frågor eller synpunkter angående förvaltningsberättelsen och 
stämman godkände den i sin helhet. 
 
Revisionsberättelsen lästes upp av Kavita Björkdahl 
Revisorerna föreslår att balans och resultaträkning fastställes samt att stämman beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet 
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7. Fastställande av balans och resultaträkning 
Utfall för 2021/22 är 353 868kr. 
Vid vinst i en samfällighet är föreningen skyldig att göra en avsättning om man har 
kommunalteknisk utrustning, i Fornbo finns sådan, vattenverket. 
Överskottet på 350 000kr avsätts i en investeringsfond för vattenverk och vägar. 
 
Stämman fastställde balans och resultaträkningen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. 
 
9.  Motioner 
Tre motioner har inkommit. 
Motion 1. 
Inlämnad av Marcus Cato. 
Förslag att platsen med sopcontainrar och glasåtervinning snyggas till på lämpligt sätt 
utan för stor kostnad. 
 
Styrelsen har tagit in ett antal offerter för att få underlag för vad kostnaden skulle bli. De 
offerter som inlämnats har kostnadsförslag på mellan 80 000 och över 100 000kr. 
I motionen har förslag om endast ett plank som insynsskydd, detta kräver dock att vägen 
breddas för att sopbilen ska komma fram, oklar kostnad. 
 
Efter diskussion och röstning, beslutade stämman med klar majoritet att styrelsen vid 
nästa årsstämma kommer med två förslag ett billigare och ett dyrare alternativ. 
 
Motion 2. 
Inlämnad av Stefan Håkansson 
Förslag att under två år inte fiska kräftor för att beståndet ska återhämta sig. 
Styrelsens förslag att bifalla motionen. 
 
Robert Cato (22): Har tagit kontakt med Per Andersson i Fiskevårdsföreningen angående 
detta. Han ville inte kommentera föreningens beslut, hade inte hört något från andra 
områden han kommenterade att Fornbo eventuellt fiskat för hårt. 
Förslag från Robert Cato att inte fiska på ett år och sedan kontrollera beståndet. 
 
Stefan Håkansson (89) redogjorde för liknande situation i sjön Magelungen där han varit 
verksam i fiskeföreningen. I den sjön gav det inte något resultat efter ett år däremot stor 
skillnad efter två år. 
 
Fler inlägg om vem som ska besluta i frågan och även om reducering av antalet kräftor 
som fiskas, idag finns inget högsta antal. 
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Efter två omröstningar, med klar majoritet i båda omröstningarna, blev beslutet på 
stämman att: 
Uppehåll av kräftfiske på två år och begränsning av antal kräftor som får tas upp. 
 
Inget beslut togs om exakt hur många kräftor får tas upp utan det får beslutas när 
kräftfisket återupptas. 
 
 
Motion 3. 
Inlämnad av Eva Nyström, Evy Siverby och Jessica Siverby 
Förslag att gallra ur barrträd vid badet eller förlänga bryggan för att skapa mer kvällssol på 
badbryggan. 
Styrelsen förslag att bifalla motionen efter att ha kontrollerat med kommunen att det inte är 
något hinder vad gäller strandskyddet. 
 
Stämman biföll motionen. 
 
10. Arvode för styrelse, revisorer samt valberedning. 
Martin Hiller (100). För att underlätta beslut om arvodering kan arvoderingen vara 
bundet till basbeloppet. Förslag att arvodet skulle vara 11/2 basbelopp. 
Allmän diskussion ifall stämman var beslutandemässig i att ändra arvoderingsgrunden. 
Även kommentarer om att revisorerna idag inte får någon ersättning. 
 
Efter diskussion och omröstningar beslutades att: 
Styrelsens arvode oförändrat med 60 000kr att fördela internt inom styrelsen. 
Valberedningens arvode oförändrat med 2000 kr per person. 
Revisorerna arvoderas med 2000 kr per person. 
 
Förslag från stämman att till nästa årsstämma läggs ett förslag på att se över hela 
arvoderingen. 
 
     
11.  Styrelsen förslag till arbetsplan och budget. 
Intäkter 862 000 kr – kostnader 857 000 = 4000 kr 
(se bilaga arbetsplan och budget har skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet)  
Stämman ansåg att ytterligare genomgång inte var nödvändigt. Ordet lämnades fritt för 
frågor, inga frågor från stämman. 
 
Stämman antog styrelsens förslag på budget och arbetsplan för 2022/2023  
 
Beslut om årsavgift 
Stämman beslöt att årsavgiften för år 2022 är 4500kr 
Avgiften ska ha betalts in 31/7 på bankgiro 5502 - 3790. 
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12. Debiteringslängder framlägges. 
Debiteringslängd för 2022/2023 förevisades och godkändes av stämman. Förfallodag för 
årsavgift på 4500 kr är 31 juli 2022. 
Även debiteringslängden för 2021/2022 och debiteringslängden för 2020/2021 
förevisades bägge med ny förfallodag 2022-07-31. 
Detta godkändes av stämman. 
 
13. Val av styrelse samt suppleanter. 
Christina Hegefjärd läste upp valberedningens förslag. 
Omval av på två år: Lena Wester och Ingemar Karlsson. 
Omval på ett år Per-Olof Söderberg 
Ulf Igergård avgår och ersätts av Ola Mjørud (29) 
Hannele Jussila önskar kvarstå som suppleant två år.                                                                
 
Stämman biföll valberedningens förslag. 
 
14.Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. 
Ulf Modé valdes till ordförande för 1år 
 
15. Val av revisorer samt suppleanter. 
Revisor Lars Åberg avgå och Per-Arne Johansson föreslås som ordinarie revisor på två år. 
Till ny revisorssuppleant föreslås Urban Uttermalm (106) 
 
Stämman biföll valberedningens förslag. 
 
16. Val av valberedning. 
Stämman valde Barbro Nyberg (91) och Lotta Dahmber(4)  och Marianne Toumi Ahlqvist 
(162) till ny valberedning. 
 
17. Meddelande om tid och plats för anslag om stämmoprotokoll. 
Protokollet sätts upp på anslagstavlan senast 25 juni-22. Läggs även ut på hemsidan 
www.fornbo.se  
 
18.Övriga frågor 
Ordförande Ulf Modé hade tre övriga frågor. 
1.Vid årsstämman 2020 godkände stämman att Martin Michel (21) skulle få köpa till 
mark från allmänning. Det har dock blivit fel i protokollet vad gäller priset, i protokollet 
står 250 kr/kvm men rätt pris är 125kr/kvm. 
2.Det finns idag för få båtplatser. En grupp bestående av köande personer idag 14 har 
undersöker möjlighet att utöka antalet platser genom att förlänga bryggan. Om fler är 
intresserade kan man kontakta Beatrice Gurell (53). 
3.Detaljplanen är sedan ett tag fastställd. Det finns ett antal fastigheter i området som fått 
förfrågan från kommun om de vill köpa mark i anslutning till sina fastigheter. MEN varje 
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fastighet måste komma in med en förfrågan till styrelsen och det måste var ett 
stämmobeslut med 2/3 majoritet för att få köpa/utöka sin fastighet. 

 
Fråga: Hur länge kommer vattenverket vara i drift. 
Svar Leif Warbrandt, styrelsen: Plan att grävningarna ska var klara nov22. Alla 
fastigheter har sedan ett år på sig att ansluta sig. Fortfarande oklart om alla tidsramar 
håller, som plan är idag kommer vattenverket att vara i drift tom sommaren 24 och helt 
stängas ner hösten 24. Stor osäkerhet hur grävandet kommer fungera för alla på tomterna, 
så tidsramarna är preliminära och kan ändras. 
Föreningen har ingen vattendom och har i dagsläget dispens att ta upp vatten från sjön så 
vattenverket måste stängas ner helt. 
 
19. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
……………………………………….            …………………………………………  
Mötesordförande                                            Sekreterare 
Ulf Modé                                 Lena Wester 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..            ………………………………………………………….. 
Justerare                                                               Justerare 
Guy Sacklén               Robert Cato 


