
Långrevsvägens   Årsmöte 

 

 Nya Samfällighetsförening 2013-03-27 

 
 

 

 Närvarande:  16 medlemmar representerande 15 hushåll. 

 Plats: Hjuviks Båtklubbs klubbhus.                                   

   

Ordförande Bengt Viktor hälsar alla välkomna.  

 

1 Till ordförande för mötet väljs Karl-Arne Stenborg. 

 

2 Dagordningen godkännes. 

 

3 Till sekreterare för årsmötet väljs Hans Eriksson. 

 

4 Till protokolljusterare väljs Patrik Olsson och Annicka Andersson. 

 

5 Stämman anser mötet vara stadgenligt utlyst. 

 

6 Stämman godkänner styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. 

Resultatrapport, balansrapport och revisionsberättelse godkänns.  

 

7 Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2012. 

 

8 Stämman beslutar i enlighet med fjolårets förslag till avgift för 

medlemmar som inte deltar i områdets städdag med en vuxen per-

son. Detta innebär att vuxen medlem som inte registrerar sig på 

städdagen,  kommer att debiteras 300:-. Om man absolut inte kan 

deltaga på städdagen, kan man av styrelsen få arbetsuppgift att ut-

föras vid annan tidpunkt.  

 

9 Stämman godkänner styrelsen förslag till budget för 2013.  

 

10 Valberedningens förslag till styrelse presenteras 

 

Bengt Viktor  ledamot          omval 2 år   

Annicka Andersson ledamot  omval 2 år 

Hans Jacobsson suppleant  omval 1 år 

Håkan Björkqvist suppleant   nyval 1 år 

 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

Till ordförande för ett år väljs Bengt Viktor. 

 

11 Valberedningen föreslår revisorer 

 

Martin Ekman ordinarie omval 1 år 

Mikael Magnusson ordinarie omval 1 år 



Eva Stenborg  suppleant omval 1 år 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

12 Till valberedning väljs för ett år Karl-Arne Stenborg och Håkan 

Willson 

 

13 Övriga frågor 
 

 Årets städdag infaller lördagen den 20/4 enligt den princip som 

beslutades vid förra årets stämma (dvs. 3:e lördagen i april). 

Virke för lagning av staket vid gångvägen inköps till städda-

gen. 

 Två nya flislådor kommer att köpas in under året för komplet-

tering i området. 

 Uppsopning av flis kommer i år att ske med entreprenör. Med-

lemmarna uppmanas att sopa ut flisen i gatan före ca 10/4. 

 Informeras åter om föreningens hemsida "dalenitorslanda.se". 

Diskuteras innehållet på hemsidan som ex.v. skulle kunna in-

formera om utrustning som finns i stugan vid lekplatsen. 

 

14 Stämman beslutar att protokollet från årsmötet ska finnas tillgäng-

ligt hos Hans Eriksson, Långrevsvägen 20, samt sättas upp på an-

slagstavlan vid ”torget” och införas på föreningens hemsida "dale-

nitorslanda.se". 

 

15 Mötesordförande Karl-Arne Stenborg tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Hans Eriksson  Karl-Arne Stenborg 

Sekreterare   Ordförande 

 

Justeras 

 

 

Patrik Olsson   Annicka Andersson 
 


