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ÅRSMÖTE 
 
Datum: 2017-03-22 
Tis: 18:30 
Plats: Riksbyggens lokal 
 
Närvarande: se bifogad deltagarlista 
 
 
§ 1 Ordförande Johan Håkansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 
 
§ 2 Mötet godkände dagordningen och att mötet är behörigt kallat. 
 
§ 3 Johan Håkansson valdes till mötesordförande och Marcus Sinnerström till 
mötessekreterare. 
 
§ 4 Till justerare valdes Marcus Molander och Lars Vågerud. 
 
§ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp och inga synpunkter eller tillägg gjordes. Den 
godkändes således.  
 
§ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes utan anmärkningar. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse godkändes utan anmärkningar. 
 
§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016. 
 
§ 9 Antalet ledamöter fastställdes till fem varav det var val av tre och suppleanter till fyra  
varav det var val av fyra av mötet. 
 
§ 10 Valberedningens förslag presenterades. Till styrelse mm för verksamhetsåret 2017 
valdes: 
Ordförande: Johan Håkansson (2 år) 
Sekreterare: Marcus Sinnerström (ej nyval, 1 år kvar) 
Kassör: Marcus Molander (2 år) 
Ordinarie ledamot: Krister Johansson  (ej nyval, 1 år kvar) 
Ordinarie ledamot: Birgitta Thörn (2 år) 
Suppleanter: Mattias Bäckström Johansson, Wanda Sadowska, Björn Adolfsson, samt Tanya 
Holmqvist (1 år vardera) 
Revisorer: Göran Nilarp, Bo Albertsson (1 år vardera) 
Revisorsuppleant: Ulf Nylander (1 år) 
Skötselombud: Ted Dicksson (ej nyval, 1 år kvar), Berth Nilsson (2 år) 
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§ 11 Styrelsens budgetförslag presenterades och godkändes av mötet. 
 
A. Förtydligande kring årsavgifter för 2017 

1. 4500 kr för hushåll utan fristående garage (länga B, C, D, och J) 
2. 4730 kr för hushåll med fristående garage (länga A och E) 
3. 4806 kr för hushåll med fristående garage och gemensam elmätare (F, G, H, K och L)  

B. Ersättning till styrelseledamöter för 2017 
1. Ordförande 19.000:- 
2. Sekreterare, kassör, ledamöt samt skötselombud 4750:- 

C. Slutlig budget 2017 baserat på A samt B 
 
§ 12 Valberedningen för 2017 och kontaktombud för 2017 presenterades enligt rullande 
schema.  
 
§ 13 Information från styrelsen  
Planer för verksamhetsåret 2017; 
- Arbetsdagar med röjningsarbete i området mellan länga E och H samt intill gångvägen 

mellan länga J och L. 
- Arbetsdag med målning av stora lekplatsen 
- Utbyte av en del av områdets sandlådor för halkbekämpning 
- Uppsättning av en tredje välkomsskylt vid vattentornet 
- Asfaltering 
- Sedvanliga städdagar och kontaktombudsmöte 
- Fortsättning med utvärdering av inköpta farthinder – Fråga kring farthinder, de som 

köptes in har tyvärr redan körts sönder. Vissa kör för fort i området och tyvärr förstör 
detta för många. Fråga kring nya skyltar – Johan kollar om vi får sätta upp skyltar. 
Förslag från årsmötet att prioritera innan olyckan är framme att sätta upp ordentliga/andra 
farthinder. Styrelsen fortsätter arbetet kring detta. 

 
Diskussion kring närvaroplikt vid styrelsesammanträden. Årsmötet överrens om det kommer 
krävas minst 50% närvaro för att uppbära fullt arvode. Om man är med på färre än 50% av 
sammanträdena minskas arvodet med en del för varje sammanträde. Exempelvis är det sju 
sammanträden och ledamot är på tre möten, så uppbär man endast 3/7-delars arvode.  
 
§ 14 Skrivelser, inga skrivelser presenterade. 
 
§ 15 Övriga frågor: Fråga kring privat asfaltering av garageuppfarter. Johan tar kontakt med 
firman och informerar därefter boende.  
Fråga om var man får parkera framför sitt hus, samfälligheten har ingen rätt att bestämma 
över boendes egna tomter. Vissa sköter sig inte och parkerar konstigt men tyvärr har 
samfälligheten svårt att ändra detta.  
 
 
 



SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN NORRTORN 3                                                    Oskarshamn   18-01-11 
Ordf. Johan Håkansson 
0491-157 45 
 
 
Johan Håkansson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Johan Håkansson, ordförande  Marcus Sinnerström sekreterare 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Marcus Molander, justerare  Lars Vågerud, justerare 
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