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Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Fornbo Samfällighetsförening  
lördagen 28 augusti-2021 kl.11.00. 
Utomhus vid Stora badet i Fornbo 
 
Vid stämman var 54 fastigheter representerade. 
 
1. Öppnande av stämman. 
Ordförande Ulf Modé hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 
Ordförande förklarade att stämman p.g.a. coronapandemin även detta år skjutits upp och 
nu hålls utomhus.  
 
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 tillövriga. 
 
5. Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 
6. Styrelsen och revisorernas berättelse. 
Ekonomi: 
Kassör Maria Gråd redogjorde för balansräkning och resultat. 
Räkenskapsåret 2020/21 slutade med en vinst före avsättning på 174 101, 49 kr. 
174 000 avsätts till investeringsfond Vattenverket och investeringsfond Väg. 
Kassör Maria förklarade att det är bra med buffert och totalt finns 177 000 för vatten och 
304 000 kr för väg i dessa fonder. 
Tillgångarna uppgår till 832 000 kr  
 
Efter genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse och synpunkter / frågor från 
stämman godkändes den i sin helhet. 
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Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Lena Carlberg. 
I revisionsberättelsen har det blivit fel siffror och Lena gjorde en del korrigeringar vid 
stämman: (korrigeringarna i kursiv/fetstil) 
Årets resultat uppgår till ett överskott på 174 101,49 kr före avsättning. 
Eget kapital per 2020-03-31 uppgår till 769 909 kr varav 481 000 kr eget bundet kapital. 
 
Revisorerna föreslår att balans och resultaträkning fastställes samt att stämman beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet 
 
7. Fastställande av balans och resultaträkning 
Stämman fastställde balans och resultaträkningen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. 
 
9.  Motioner 
Fyra motioner har inkommit. 
Motion 1. 
Motion om pingisbord för utomhusbruk vid Stora badet. 
Styrelsens förslag att bifall motionen. 
Efter diskussion genomfördes omröstning varav 29 röstade ja till inköp av pingisbord och 
5st röstade nej. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag under förutsättning att kostnaden 
inte överstiger det som står i motionen (max 25.000kr) 
 
Motion 2. 
Motion om badstrand vid båtbryggor där även hundar i dag får bada. 
Motionären var inte närvarande men Christina Hegefjärd (113) framförde synpunkter från 
motionären: Röjning vid båtbryggorna har påtagligt underlättat för badande om sand/ 
grus lägga ut skulle det var tillräckligt. Christina läste protokoll från årsstämma-15 där 
det beslutats om att lägga ut sand där. Varför detta inte genomförts är oklart. 
Stämman röstade ja till att lägga ut sand vid båtplatsen och biföll motionen. 
 
Motion 3. 
Motion om ytterligare farthinder i området. 
Ordförande Ulf Modé: Under pågående grävarbeten i området är det inte möjligt att ha 
några farthinder. Efter grävarbete aktuellt med farthinder. och stämman. 
Stämman biföll motionen och styrelsens förslag. 
 
Motion 4. 
Motion om att styrelseprotokoll bör var tillgängliga på hemsidan. 
Ordförande Ulf Modé: Inte lämpligt med tillgängliga protokoll kan finnas känsliga 
uppgifter. Jurister i Villaföreningen avråder även från detta. 
Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls av stämman. 
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10. Arvode för styrelse, revisorer samt valberedning. 
Stämman beslutade oförändrat arvode till 60 000 kronor att fördela internt inom 
styrelsen. Beslutades även oförändrad ersättning med 2000 kr per person till 
valberedningen. 
 
     
11.  Styrelsen förslag till arbetsplan och budget. 
Arbetsplan och detaljerad budget har skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet. 
Stämman ansåg att ytterligare genomgång inte var nödvändigt. Ordet lämnades fritt för 
frågor. 
 
Fråga: Framtida kostnader ökar för sjö/bad och boll av vilken anledning?  
Svar: Troligen behövs båda flottarna vid baden bytas ut, oklart när men finns med i den 
långsiktiga ekonomiska planen. För något år sedan även skador på bryggan efter vintern 
och viss planering för likande händelser. I år har det också krävts mer sand på baden efter 
regnandet. 
 
Allmän kommentar från styrelsen: De närmsta åren mer pengar avsatta för vattenverket. I 
år har bara filterbyte i vattenverket kostat ca100.000 kr. 
Även vägarna kommer kosta mer. I nya detaljplaneförslaget från kommunen finns 
uppmaning till bättre dränering i Fornbo och även byte av flertalet vägtrummor. 
 
Stämman biföll styrelsens förslag på budget  och arbetsplan för 2021/2022. 
 
Beslut om årsavgift 
Stämman beslöt att årsavgiften för år-2021 är 5000kr. 
Avgiften ska ha betalts in 31/ 7 på bankgiro 5502 - 3790. 
 
12. Debiteringslängden framlägges. 
Debiteringslängden framlades av kassör Maria Gråd. Totalt utdebiterat belopp 
överensstämmer med totalt inbetalda årsavgifter enligt budget 2020/2022. 
 
13. Val av styrelse samt suppleanter. 
Omval på 2 år som ordinarie ledamöter : Ulf Modé, Maria Gråd, Leif Warbrandt, Tage 
Jansson, Patrik Pettersson. 
Omval 2 år av Stefan Håkansson som suppleant. 
Valberedningens förslag godkändes av stämman. 
 
14.Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. 
Ulf Modé valdes till ordförande för 1år 
 
 
15. Val av revisorer samt suppleanter. 
Nyval av Kavita Björkdahl (159) på två år. 
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Nyval Anna Haraldsson (168) som revisorssuppleant på 1år. 
Fyllnadsval av Per-Arne Johansson (124) som revisorssuppleant på 1 år. 
 
 
16. Val av valberedning. 
Stämman valde till ny valberedning: Christina Hegefjärd (113), Lotta Dahmberg (4) och 
Barbro Nyberg (91). 
 
17. Meddelande om tid och plats för anslag om stämmoprotokoll. 
Protokollet sätts upp på anslagstavlan senast 11 september. Läggs även ut på hemsidan 
www.fornbo.se  
 
18.Övriga frågor 
Stefan Håkansson (186): Kräftorna håller på att ta slut. I årets kräftfiske har endast små 
kräftor fångats. Behövs ett uppehåll på 1 eller 2 årför att om möjligt få större kräftor och 
återhämtning.  
Inget som beslutas på stämman endast information. 
 
Robert Cato (22) Önskemål att det framgår att årsavgiften är 3500 kr och att de 1500kr är 
ett tillägg. 
Svar Maria Gråd kassör: Stämman beslutar alltid om en total årsavgift utan någon 
uppdelning eller angivande om något tillägg. Det är styrelsen ambition att sänka 
årsavgiften när vattenverket stängts. Oavsett så är det alltid ett stämmobeslut för varje 
enskilt år om årsavgift. 
 
19. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
……………………………………….            …………………………………………  
Mötesordförande                                            Sekreterare 
Ulf Modé                                 Lena Wester 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..            ………………………………………………………….. 
Justerare                                                               Justerare 
Robert Cato               Guy Sacklén 


