Protokoll från ordinarie föreningssfåmma för
Fornbo Samfällighetsförening 2 0 1 6

Tid och plats: Den 4 juni 2016,k1. 13.00 på Amazon Flen
Antal medlemmar: 89 fastigheter var representerade
U Öppnande av stämman
Ordfiirande Marcus Cato (48), håilsade alla våilkomna och ftirklarade ståimman öppnad.

2lYal av ordliirande Iör stämman, val av sekreterare fiir stämman
Till ordftirande valdes Lars-Erik Åberg (124),till sekreterare Kerstin Anderlund (50)
3/ Vat av två justeringsmän, tiltika rösträlsrare
Till justeringsmän, tillika röstråiknare, valdes Artur Burup (179) och Margareta Nyström (192)
4/ Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
Fragan besvarades med Ja

5/ Godkåinnande av fiiredragningslistan
Anny Mark Simonsson (182) ftireslog att en siirskild punkt på ftiredragningslistan skulle
finnas betråiffande skogsfrågan. Komplettering giordes med en ny punkt 9b, Den nya
Skogsbruksplanen. Föredragningslistan, bilaga l, godkiindes diirefter.
6/ Styrelsen och revisorernas berättelse
Styrelsens berättelse genomgicks. Gerhard Grabski (139) ståillde frågan om styrelsen
undersökt om intresse funnits fiir en boulebana? J4 tillriickligt manga medlemmar har stiillt
sig positivatill genomftirande av en boulebana vid ftirfrågan. Gerhard Grabski efterlyste
farthinder på Mökullavägen och Fonrbovägen. Vi fiir bidrag ftir de båda vägarna och åir
därmed svårare att sätta upp farthinder på, Robert Cato (22) påminde om att medlemmar kan
lämna motion i frågan. Förvaltningsberättelsen, bilaga 2, godkåindes och las till handlingama.
Ulf Modö (2), presenterade balans och resultatråikningen. Verksamhetsårets resultat uppgick
till ett underskott av 72.527> l«. Åke Andersson (37) undrade om alla medlemmar betalt sin
medlemsavgift? Marcus Cato (48) informerade att en medlem inte betalt avgift for2014,2015
och åir överliimnad till kronofogden.
Lena Carlberg Q7) presenterade revisionsberättelsen och ftireslog ansvarsfrihet ftir styrelsen.
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7/ FaststäIlande av balans och resultatrEikning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiimman faststiillde balans och resultahiikningen, bilaga 3. I frågan om ansvarsfrihet fiir
styrelsen begåirdes votering. 6l röstade ftir ansvarsfrihet 10 röstade mot.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8/ Styrelsen och revisorernas arvode
Stlimman beslutade om oftiriindrat arvode, 30 000 kronor, att ftirdela intenrt inom styrelsen.
9/ Motioner
2 motioner, bilaga

Motion

4, har behandlats av styrelsen.

1

Anlåigga en DiscGolfbana (frisbeegolf), Bertil Jonsson (61) . Motion frrån årsstlimman 2015.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda motionen under verksamhetsåret.
Styrelsen har utrett frågan under verksamhetsåret och resultatet av utredningen åir att
styrelsen inte rekommenderar att en sådan anläggping upprättas och ftireslår avslag av
motionen. Stiimman godkåinde styrelsens ftirslag.
Motion 2
Nedtagning av stora gr€mar i skogen bakom Musseronvägen 183. Britt-Marie och Ingemar

Karlsson (183)
Ingemar Karlsson framftirde sin besvikelse över att granarna inte var borttagna
eftersom årsstiimman godkåint tidigare års motioner i samma åirende.
Marcus Cato (48) redovisade varftir granarna inte tagits bort och ville awakta vad som kom
att beslutas i punkt 9b. Stiimman godkåinde att beslutet togs i punkt 9b.

9b/ Den nya Skogsbruksplanen
Patrik Pettersson (77) presenterade den nya Skogsbruksplanen, bilaga 5, i stora drag.
Dålrefter ftiljde en livlig diskussion ftirda av nägramedlemmar.
Lars Ericsson (163) och Anny Mark Simonsson (182) representerade en opinionsgrupp som
inte ville godta den nya Skogsbruksplanen i sin helhet.
Anny Mark Simonsson presenterade ett ftirslag till omklassning av områdena 2,7,15
ochl2 Fornbo 2:l,bilaga6,och fiirordade den så kallade Ltibecksmodellen.
Stiimman kunde nu gå till beslut om de två ftirslagen, ftirslag I den nya Skogsbruksplanen,
ftirslag 2 omklassning av de presenterade områdena. Votering begåirdes.
Förslag I den nya Skogsbruksplanen fick 48 röster
Förslag 2 Omklassning av omradena 2,7,15 och 12 Fombo 2:l fick 3l röster.
Styrelsen fick mandat att arbeta efter den nya Skogsbruksplanen dåir motion 2 iir integrerad.
10/Styrelsens fiirslag

till arbetsplan och budget

Ekonomi
Styrelsen ftireslar ofiiråindrad avgift på 3 000 kr fiir verksamhetsåret20762017. Avgiften
skall vara inbetald senast den3l/7 2016, men kan betalas med2 000 l<r den3117 2016 och
I 000 kr den 3l/10 2016. Debiteringsl?ingd åir upprättad.

Vattenverket
Leif Warbrandt (24) redogiorde fiir kommande arbete.
Inga frågor eller synpunkter framkom.

Vatten och avlopp.
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Inga frågor eller synpunkter framkom.
Skog, mark och promenadstigar.
Patrik Pettersson (77) redogjorde ftir kommande arbete.
En synpunkt framkom från en medlem att inköpa en ny rojsåg.
Inga övriga synpunkter eller frågor framkom.

Bygg och dränering, åteninning
Svante Sundelin (91) redogiorde fiir kommande arbete.
Inga frågor eller synpunkter framkom.
Sjö, bad och boll
Tage Jansson (30) redogiorde fiir kommande arbete.
Inga frågor eller synpunkter framkom.

Väghållning
Robert Cato (22) redogiorde fiir komrnande arbete.
Inga frågor eller synpunkter framkom.

Budget
Ulf Modö (2) redogiorde fiir verksarnhetsfuet20l6/2017

års budget.

Inga frågor eller synpunkter framkom.

Beslut
Stiimman beslöt att godkåinna arbetsplanen, budget och avgiften med betalningsvillkor ftir
verksamhet sfu et 20 1 6 I 20 17, bilaga 7
11/ Val av ledamöter tiil s§rrelsen samt suppleanter
Valberedningens fiirslag, bilaga 8
Styrelseledamöter som väIjs till 2017

Ulf

Modd

ffllnadsval
Ersättare (suppleant) som väljs till20l7
Stefan Håkansson
frllnadsval

Styrelseledamöter som väljs tifl 2018
Kerstin Anderlund
omval
Ulf Igergård
omval
Lars Wall
nyval
Ingemar Karlsson
nyval
Ersättare (suppleant) som väljs titl2018
Lena Wester
nyval

(50)
(134)
(9)
(183)
(35)

Valberedningens fiirslag godkiindes av ståimman

l2Nalav ordfiirande bland styrelsens Iedamöter
till ordftirande ftir en tid av 1 år, bilaga 8

Marcus Cato (48) valdes

13/Yal av revisorer samt suppleanter
Valberedningens ftirslag, bilaga 8
Revisor Iiir två år (2018)
Lars-Erik Åberg
omval

(124)
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Ersättare (Suppleant)
nyval
Susanne Wahlström (76)
Valberedningens ftirslag godkiindes av stiimman.

14l VaI av valberedningen
Stiimman beslutade att viilja
Christina Hegefi ikd (1 I 3) sammankallande
Mats Andersson (4)
Guy Sackl6n$9)
15/ Meddelande om tid och plats Iör anslag av stämmoprotokoll
Protokollet anslas på anslagstavlan senast den l8 juni 2016 låiggs ut på hemsidan
www.fornbo.se tillsammans med arbetsplanen, bilaga 7.
16/ Övriga frågor
Stefan Håkansson (89) informerade om atteltprovfiske med nät kommer att genomftiras
under augusti månad ftir att registrera gösbeståndet i Nedingen.
En fråga uppkom huruvida man ska ta upp g?idda eller ej. En rekommendation ilr att släppa
tillbaka gäddorna i synnerhet de stora.

Betriiffande kriffisket bestiimmer vi sjiilva nåir vi kan börja fiska.
Tage Jansson representerade styrelsen och tackade Rolf Svensson, Robert Cato och Svante
Sundelin ftir deras arbete i styrelsen med varsin blomma. Kerstin Anderlund fick mottaga en
blomma ftir att hon återigen stäler upp ftir omval som ftireningens sekreterare.

17l Avslutning
Lars-Erik Åberg tackade ftir visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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