
Protokoll från årsmötet i Viksbergs Samfällighetsförening 
  
Datum  :       2005-03-23 kl 19.00 
Plats:          Brunnsängsskolans Matsal 
  
C:a 60 personer representerade 44 röstberättigade medlemmar vid stämman. 
  

1 
Välkommen 

Samfällighetens v ordförande Sten Gidlund öppnade mötet och hälsade 
samtliga närvarande välkomna.  

    
2 

Val av ordf o sekr 
  
Till ordförande att leda dagens möte valdes Thomas Norell. Till sekreterare 
valdes Leif Betzholtz 

    
3 

Val av justeringsmän 
  
Till justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare, valdes Olle Lundberg 
och Karl Göran Frank 

    
4 

Mötets behöriga 
utlysande 

  
Det befanns att kallelse till mötet skett i enlighet med stadgarna.  

    
5 

Styrelsens 
verksamhets-
berättelse 

  
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades, och kommenterades av den 
avgående styrelsen.  
•         Föregående årsmöte beslöt att hålla underhållet på föreningens vägnät 

och övriga områden till ett minimum, vilket också styrelsen gjort. Viss 
slyröjning och trädfällning har genomförts. 

•         Styrelsen meddelade också att den förvaltningsplan som påbörjades 
inför föregående årsmöte, nu lagts på is i avvaktan på arbeta med 
ledningsdragningen för vatten och avlopp 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet 
    
6 

Styrelsens 
kassaberättelse 

  
         Styrelsens kassaberättelse presenterades.  
         Vi har fått en väsentligt förbättrad likviditet till följd av ökade 

medlemsavgifter, samt minimeringen av genomförda arbeten. Dessa 
medel är nu placerade så att de ger en viss ränta i förhållande till 
normal bankränta. 

Kassaberättelsen godkändes av årsmötet 
    
7 

Revisorernas 
berättelse 

  
Revisorn Anita Marklund läste upp revisorernas berättelse. Inga 
anmärkningar förelåg, och revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet.  

    
8 

Fråga om 
ansvarsfrihet 

  
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

    
9 

Budget 2004 
  
Styrelsens förslag till budget redovisades av kassören Lennart Elfving 
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•         Medlemsavgiften föreslås kvarstå på 1 500 kr för att fortsätta 
uppbyggnaden av fonder för kommande behov 

•         Budgeten återspeglar en fortsatt ambition att inte genomföra några 
dramatiska förbättringar under 2005 i avvaktan på planerade arbeten i 
samband med framdragning av vatten och avlopp. 

•         Arvodet till styrelsens medlemmar är oförändrat. 
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till Budget 

    
10 

Val av styrelse, 
ordförande, 
revisorer och övriga 

  
Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Lennart Elfving (omval), och 
Michael Halldin (omval).  
Till ny ordförande på 1 år valdes Björn Olsson, Hägervägen 1 (omval) 
Till suppleanter på 2 år valdes Karl-Göran Frank (omval), Lars-Gunnar Grip 
(omval) och Monica Hagström (omval)  
Till revisor på 2 år valdes Anita Marklund (omval) 
Till revisorssuppleant på 2 år valdes Anita Saldén-Enérus (omval) 
Till ny valberedning för 1 år valdes Aud Elfving (sammankallande), Lotta 
Rosén och Tage Stödberg 

    
11 

Motioner 
  
Inga motioner hade inkommit för behandling.  

    
12 

Frågor som 
styrelsen hänskjutit 
till årsmötet 

  
Styrelsen hade inga frågor att ta upp på årsmötet. Man passade dock på att 
informera om att … 

… tomtägarföreningen hoppas kunna genomföra midsommarfirande i år 
vid Båtklubb nummer 5, och söker frivilliga för att medverka vid detta 
… gemensam vårstädning av området kommer att ske den 16 april. 
Området är indelat i sexton städområden, och för varje område finns en 
städledare, som skall leda arbetet. En lastbil med skopa kommer att 
frakta ris och sly och annat brännbart till brasorna, som förhoppningsvis 
skall brinna under dagen.  

    
13 

Styrelsens åtgärder 
2004 

  
Åtgärder som kommer att vidtagas under detta år förutom sedvanligt 
underhåll av grönområden är bland annat ett sparsamt underhåll av vägar 
och stigar. 

    
14 

Övriga frågor 
  
•         Informationen till nyinflyttade är en svår fråga att lösa. Nya förslag 

var att adressen till hemsidan, www.viksberg.org skall finnas tillgänglig 
på våra anslagstavlor, samt på de nya orienteringstavlorna. Michael 
Halldin fick uppdraget att lösa detta. 

•         Hur kan man förhindra att obehöriga åker bil in på våra stigar 
(Häggstigen och Örnstigen nämndes). Inga konkreta förslag, bom 
nämndes som en lösning - styrelsen försöker komma på en billig och 
effektiv lösning. 

•         Någon saknade möjlighet att få tag på en karta över området. 
Kommunen lär kunna tillhandahålla detta mot en kostnad. Förslag att 
föreningen köper in en digital karta och lagrar på hemsidan för 
nedladdning. 

•         Vid ett tidigare möte med kommunens tjänstemän, nämndes att 
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Vid protokollet, Viksberg 2005-03-27 

  
Protokollet justeras 
  
  
  
  
  
Thomas Norell, ordf 
  

  

kommunen överväger att överta skötseln av Käggebodavägen. Inget 
ytterligare har dock hörts m detta, varför det sannolikt inte kommer 
att inträffa. 

  
    

15 
Protokollet kommer 
att finnas 
tillgängligt 

  
Protokollet kommer att anslås senast den 10 april på föreningens 
anslagstavlor samt på hemsidan. Ingen distribution av protokollet via 
Viksbergsbladet. 

    
16 

Avslut av mötet 
  
Thomas Norell avslutade mötet.  

    

Leif Betzholtz, sekr   

    

Olle Lundberg, justeringsman Karl-Göran Frank, justeringsman 
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