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§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade stämman 
 
§2 Upprop av röstberättigande enligt debiteringslängd 
 
§3 Dagordningen följer stadgarna och fastställs 
 
§4 Val av ordförande för stämman: Lars-Olof Forslund 
 
§5 Val av sekreterare för stämman: John Steinberg 
 
§6 Val av justeringsmän, tillika rösträknare: Olle Perols, Jan Kvillsäter (Nane) 
 
§7 Styrelsens förvaltningsberättelser godkändes. Noteras att ägarna till Bodarna 1:28 har 
betalat sin årsavgift. 
 
§8 Revisorernas berättelse accepterades. Se revisionsberättelsen. Kommentarer gällde 
föreningens långsiktiga budgetplanering och behovet av att tänka på investeringsbehov på sikt 
och att föra medel till reservfonder. Den nuvarande styrelsen har jobbat med en förnyelseplan 
för föreningen och påpekar behovet av att spara till investeringar. 
 
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades 
 
10 Motioner 
a. Motion angående lämpligaste färdväg till och från Holmen fick inte stämmans 
godkännande. Kommentarer gäller tolkning av skyltar och den enskildes rätt att bestämma 
färdväg. Nuvarande rutiner gäller tills vidare. 
 
b. Motion om förhöjd avgift till föreningen för att täcka eventuella merkostnader avseende 
”städning.” Kommentarer gällde nuvarande lagstiftning och vad som var möjligt eller ej och 
hur man hanterar medlemmar som av åldersskäl har svårt att delta. Motionens ekonomiska 
förutsättningar utreds vidare av styrelsen. 
 
§11 Ersättning till styrelsen och förtroendevalda. Samma ersättning som förra året med 
undantag för ansvariga för vattenanläggning. En höjning av 1500:- per person godkändes. 
 
§12 Styrelsens förlag till utgifts-och inkomststat, debiteringslängd samt sista dag för betalning 
av avgifter (som förut den 31 oktober). Diskussion om debiteringslängd avseende fast pris för 
el. Beslut att godkänna styrelsens förslag nu med att se över fördelningen inför nästa år. 
Lennart Mårtensson reserverar sig och anser att man bör ändra procentsatsen efter de faktiska 
utgifterna även i år.  
 
§13 Val av styrelseordförande för 2008/2009: Sonja Strand 
 
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

a. Två ledamöter på två år: Jennifer Henriksson (sekreterare), Tomas Norberg 
b. Val av suppleanter på ett år: John Steinberg, Eja Norberg 

 



§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år 
a. Ordinarie: Bo Lundman, Göran Ankarberg 
b. Suppleanter: Benny Wasmuth, Bengt Boström 

 
§16 Val av två valberedare på ett år: Kjell Anterud (sammankallande), Tommy Eliasson. 
Kjell uppmanar alla att komma med förslag under året och att vara beredd att ställa upp för 
föreningen. Många tackar nej till uppdrag. 
 
§17 Val av ansvariga för: 

a. Vägarna GA1 och GA2: Lars-Olof Forslund 
b. Grönområden (G2 utom badet): Lennart Lundwall, Kjell Anterud 
c. Vattenanläggningen: Kari Vartiainen, Tommy Elisasson med vikarie Patrik Myhre 
d. Badet: Anneli Edberg 
e. Maskin och verktyg: Jonas Ahlbom 
f. Brasan: Lennart Lundwall, Kjell Anterud.  (Medlemmar uppmanas att ta hänsyn till 

skyltningen) 
g. Planteringar: Gullis Andersson 
h. Gräsklippning: Christer Häggqvist, Ingvar Ström, Börje Ekstig, Benny Wasmuth 
i. Städdagar: Bengt Boström, Kjell Anterud 

 
§18 Övriga frågor 

a. Valberedare till Killinge/Granby vägsamfällighet: Ingvar Ström 
b. Sammankallande till midsommarfirande 2009: Blåsippsvägen, Kjell Anterud 

sammankallande 
c. Samverkan mot brott med syfte att öka medvetenheten och information från polisen. 

Bengt Boström undersöker vidare och ger alla information.  
d. Uppmaning till hundägare att ta hand om hundbajs 
e. Frågan om badbryggans förlängning. Finns ett tidigare stämmobeslut. Förlängningen 

bedömdes som för kostsam för årets budget. Den nya bryggan ska hålla i 10 år. Flera 
ifrågasätter om en förlängningen behövs samt fler betraktar den nya bryggan som 
vinglig.  

 
§19 Stämmoprotokollet ska anslås och distribueras inom två veckor från dagens datum 
 
§20 Ordförande tackar styrelsen för årets arbete och framförallt framförhållning med 
förnyelseplan. Mötet avslutas. 
 
 
 
John Steinberg, mötets sekreterare  Olle Perols, justeringsman 
 
 
Lars-Olof Forslund, mötets ordförande  Jan Kvillsäter, justeringsman 


