
Protokoll fört vid SÖDRA FINNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS årsstämma 
lördagen den 18 augusti  2012 i Engelholms Bygdegård                                           

 
Närvarande: medlemmar fyllde bygdegården ca 100 personer  

 
§  1 
 

Ordförande Bo Sandström hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsstämman 
öppnad. 

 
§  2 
 

Dagordningen godkändes av stämman. 

 
§  3 
 

Bengt Pettersson 
valdes att leda dagens förhandlingar. 

 
§  4 
 

Ulf Käcker valdes att föra stämmans protokoll. 

 
§  5 
 

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Frank Jansert och Christer Nilsson 

 
§  6 
 

Mötet förklarades i behörig ordning kallat. 

 
§  7 
 

Verksamhetsberättelsen, Balans- och Resultaträkningen genomlästes. 
 

Stämman godkände densamma i befintligt skick. 

 
§  8 
 

Revisionsberättelsen upplästes av revisor Gunnar Ruderström, årsstämman beslutade att 
med ett godkännande lägga densamma till handlingarna. 

 
§  9 
 

Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

 
§ 10 
 

Styrelsen presenterade förslag till verksamhet och budget för nästa period. Utdebiteringen 
föreslås ligga kvar på150,- per andel betald den 1 oktober 2012. I budgeten finns pengar 
avsatta för genomgripande hyvlig av vägen under våren 2013. I övrigt normalt 
vägunderhåll med snöröjning, sandning vid halka, sladdning och slåtter av vägrenar. 
Kritik framkom från en medlem om bristande vägunderhåll, övriga medlemmar var  nöjda 
med underhållet.  
Styrelsens förslag gällande verksamhet och budget för kommande verksamhetsår 
godkändes av stämman.   
 
 

 



§ 11 
 
 

Till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2012-13 omvaldes Bo Sandström 
enhälligt av stämman. 
                 
 

Som ledamöter i styrelsen på 2 år omvaldes Björn Larsén och Lars-Åke Karlsson  
kvarstår 1 år Ulf Käcker och Frank Jansert  
. 
       

Till suppleanter för nästa period omvaldes Ingvar Berndtsson,  
Rino Ferraro, Leif Månzén, Bo Larsson, Anne –Marie Bergström. 
  
 

 
§ 12 
 

Till revisorer omvaldes Sture Wärnelius och Gunnar Ruderström. 
 

Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Lundmark och Niklas Käcker. 
 

 
§ 13 
 

Till valberedning omvaldes Sune Ekström, Pia Käcker och Gunnar Ruderström. 
Sammankallande är Pia Käcker. 
 

 
§ 14 
 

Ersättningen för styrelsens omkostnader är kronor 15 000:- till ordförande, kassör och 
sekreterare att delas lika. Ersättningen till övriga ledamöter är 100:- per bevistat styrelse- 
möte. Revisorerna får kronor 150:- vardera.  
Styrelsens förslag är oförändrad ersättning och årsstämman beslutade enligt detta. 
 

 
§ 15 
 

Föregående årsstämma 2011 beslutades att ge styrelsen uppdrag att utreda förutsättningarna att 
ändra vägsträckningen vid Sundö Gård 1:7 och återkomma i frågan till årets stämma 2012. 
Styrelsen har jobbat med frågan under året. Ordföranden redovisade en beräknad kostnad  till ca 
695.000:-  för den nya vägsträckningen. Av denna kostnad kan man räkna med ett stöd från 
Trafikverket med ca 65%,  resterande belopp skall finansieras på annat sätt. 
 
Under mötet framkom tre olika förslag. 
1. Vägföreningen står för hela mellanskillnaden efter stadsbidraget. Det innebär att det 

krävs en extra utdebitering från medlemmarna. Motiveringen är  
trafiksäkerhetsskapande åtgärder, inte bara förbi fastigheten utan även   

  bygga bort ett parti av vägsträckan med skarpa kurvor med mycket nedsatt sikt som 
varit olycksdrabbat. Trafikverket är av samma åsikt. 

  
2. Ägarna av fastigheten Sundö står för hela mellanskillnaden. Motiveringen att det 

avsevärt höjer värdet av fastigheten och livskvaliteten för de boende.  
 
3. Att ägarna av fastigheten Sundö och vägföreningen träffar överenskommelse om en  
 fördelning av kostnaden, med anledning en avsevärd förbättring av vägstandarden 

och trafiksäkerheten.       
 
För att frågan ny vägsträckning över huvudtaget är aktuell måste ägarna på Sundö gård lösa 
markfrågan för den nya vägsträckningen, vägföreningen har inte sådana åtaganden  
Det framkom åsikter både för och emot huruvida vägföreningen skall stå för hela mellanskillnaden 
genom förslaget att göra en extra utdebitering. 
Mötet var enigt om att det i sak är positivt att göra ny vägsträckning men inte finansieringen av 
mellanskillnaden.   



Vid röstning om förslaget var det en överväldigande majoritet emot styrelsens förslag att 
vägföreningen finansierar hela mellanskillnaden. 
    
Styrelsen fick efter omröstning förslaget att ajournera frågan och fortsätta arbetet samt  inom två 
månader återkomma med en fullständig redovisning i ärendet 
Stämman var överens om detta och därmed bordlades frågan. 
 
§ 16 
Fråga om när lantmäteriförrättningen gjordes och vilka förutsättningar det finns att föreningen kan 
göra  vissa ändringar i detta när det gäller andelar.  
Svar från ordföranden att endast en ny förrättning är förutsättning att göra förändringar. Därom 
fanns det delade meningar om den saken, styrelsen utreder och återkommer. 
Förslag kom om fasta hinder vid Sundö gård som alternativ till ny väg. 
Svar, detta är ett stort problem för tung trafik och vinterväghållning och inte genomförbart av 
praktiska skäl   
Bättre information från föreningen. 
Att styrelsen kan distribuera förrättningsprotokoll och stadgar till medlemmar som önskar detta   
Svar, styrelsen har tagit förslaget till sig och skall tillgodose önskemålen.  
  
Bengt Pettersson tackade stämman för förtroendet att leda dagens förhandlingar samt önskade 
den nyvalda styrelsen lycka till. Därefter återlämnades klubban till Bo Sandström. 
 

 
  
§ 17 
 
 

Bo Sandström tackade stämman för förtroendet att leda föreningen ytterligare1 år 
samt tackade stämman för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 
Vid protokollet 

 
Ulf Käcker 
 
 

 
Justeras 

 
Frank Jansert     Christer Nilsson 


