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Samfälligheten	Rydebäck	III	Fröholmen	2018-04-10	

Typ av sammanträde:  Ordinarie årsstämma för år 2017  
Tid:  18.30 – 20.00 
Plats:  Träffpunkten, Centrumhuset, Rydebäck 

Närvarande ur styrelsen:  
Flintrännan	12	 Lars	Dalmyr	
Flintrännan	28		 Lars	Håkansson	
Fröholmen	33			 Lars	Johnsson	
Fröholmen	13			 Susanne	Petersson		
Finnhällan	8		 Dejan	Sremsevic	
Fröholmen	46			 Niclas	Johansson	

Närvarande övriga medlemmar:  
Finnhällan	7	 Lars	Eklund	
Flatholmen	1	 Sven-Erik	Lindén	
Flatholmen	7	 Tommie	Bentsson	och	Anna-Lena	Bengtsson	
Flintrännan	10	 Ulf	Kimming	och	Ann-Louise	Kimming	
Flintrännan	11	 Margareta	Ström	och	Arne	Ström	
Flintrännan	19	 Per	Åkesson	
Flintrännan	25	 Bengt	Lundgren	
Flintrännan	40	 Per	Håkansson	
Flintrännan	43	 Nils-Åke	Andersson	
Fröholmen	1	 Lennart	Persson	
Fröholmen	10	 John-Olof	Bengtsson			
Fröholmen	12	 Jörgen	Sjödahl	
Fröholmen	14	 Lisbeth	Rosenquist	
Fröholmen	26	 Mathias	Svensson	
Fröholmen	29	 Camilla	Dussart	
Fröholmen	30	 Torgny	Håkansson	&	Jenny	Reimer	
Fröholmen	35	 Bo	Öhgren		
Fröholmen	39	 Sigvard	Ohlsson	
Fröholmen	40	 Lars	Persson	
Fröholmen	50	 Jonas	Bengtsson	
Fröholmen	61	 Rebecka	Helgesson	
Fröholmen	79	 Göran	Johannesson		
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a) Stämmans öppnande  

Stämman öppnades av Lars Håkansson som hälsade alla välkomna.  

b) Godkännande av dagordningen  

För stämman utsänd dagordning fastställdes enligt styrelsen förslag.  

c) Fastställande av röstlängd  

Upprättad röstlängd fastställdes, 28 medlemsfastigheter var representerade. 

d) Val av stämmoordförande  

Till ordförande för stämman valdes Lars Håkansson.  

e) Val av protokollförare  

Till sekreterare vid stämman valdes Lars Dalmyr 

f) Val av person som jämte stämmoordföranden har att justera protokollet  

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll utsågs Arne Ström.  

g) Val av rösträknare  

Till rösträknare utsågs Arne Ström. 

h) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  

Stämman förklarade sig vara kallad i stadgeenlig ordning. 

i) Framläggande av styrelsens årsredovisning  

Susanne presenterade årsredovisningen: 

• Resultat ca -7 000 SEK vilket gav utgående balanserade vinst ca -400 SEK 
• Intäkter årsavgifter ca 650 000 SEK 

Räntor ca 4 000 SEK  
• Avsättning till fond för underhåll 470 000 SEK 

övriga kostnader ca 190 000 SEK 
• Fonderade medel för underhåll 2 150 000 SEK 

Lars Johnsson redovisade åtgärder från det gångna året; 

• En dagvattenbrunn utanför Tjärögatan 65 har akut slamsugits p.g.a. översvämning vid 
skyfall. 
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• Vid Vindögatan 72 har ett avbrutet träd blivit bortfräst och därefter har ett nytt blivit 
planterat. 

• Vid Vindögatan 76 har vi bytt ett brunnslock som var knäckt.  
• Vi har bytt en sadel på en gunghäst på lekplatsen utanför Tjärögatan 29. 

j) Framläggande av revisorernas berättelse  

Revisorerna har granskat och godkänt revisionsberättelsen.  

k) Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition  

Det beslöts att fastställa resultat- och balansräkning samt resultatdisposition enligt styrelsens 
förslag.  

l) Beslut av ansvarsfrihet för styrelseledamöter  

I enlighet med revisionernas förslag beviljades styrelsens ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.  

m) Framläggande av Budget/debiteringslängd och fastställande av årsavgift 

Susanne berättade i korthet om budget och debiteringslängd. Föreliggande 
budget/debiteringslängd godkändes.  

Årsavgifter höjs 6% baserat på underhållsplan och fastställdes till för GA 1: 1 646 kr och för  
GA 2: 3 174 kr. Totalsumman för GA1 + GA2 blir 4 820 kr. 

n) Antalet styrelseledamöter och suppleanter  

Det beslöts att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis skall uppgå till fem personer 
och att antalet suppleanter skall uppgå till två personer. 

o) Arvoden  

Det beslöts att fastställa styrelsens och revisorernas arvoden oförändrad. 

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter  

Lars Johnsson avtackas efter 8 år i styrelsen. Till ordförande omvaldes Lars Håkansson och 
till sekreterare omvaldes Lars Dalmyr för en tid av ett år. I övrigt omvaldes Niklas Johansson, 
Henrik Bernquist, Dejan Sremsevic och nyvaldes Rebecka Helgesson på en tid av ett år. 
Henrik närvarade inte under stämman på grund av sjukdom. 

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter  

Till revisor omvaldes Jonas Bengtsson och Göran Johannesson. Till revisorssuppleant 
omvaldes Tony Nord. 




