
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med 
Kannebäcks Samfällighetsförening, Kannebäcks KabelTV-förening 
 
Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 18.30 i Drakbergsskolans restaurang. 
 
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Stämman beslutar att välja Lars Lorentzon till ordförande och Gudrun Elfström till sekreterare för 
stämman. 
 
§ 2 Val av två protokollsjusterare/rösträknare 
Stämman beslutar att välja Fredrik Hallengren och Mikael Björking till justerare för stämman. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Stämman beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
 
§ 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
Stämman konstaterar att stämman utlysts i behörig ordning. 
 
§ 5 Fastställande av röstlängd 
Stämman fastställer röstlängden (19 närvarande, varav 18 representerande fastigheter (röster)). 
 
§ 6 Verksamhetsberättelser, Årsredovisningar samt Revisorsberättelser avseende 2013 
• Verksamhetsberättelser och årsredovisning för Kannebäcks Samfällighetsförenings båda verksam-

hetsgrenar föredras. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Kannebäcks Kabel-TV-förening 
föredras. Styrelsen föreslår att samtliga resultat, efter sedvanliga (och enligt tidigare fastställd bud-
get) avsättningar till investerings-/underhållsfonder, balanseras i ny räkning. 

• Föreningarnas revisorer tillstyrker i revisorsberättelserna ansvarsfrihet för de två styrelserna samt 
föreslagna vinstdispositioner (balansering i ny räkning). Stämman beslutar att godkänna verksam-
hetsberättelser och årsredovisningar för de två föreningarna samt föreslagna vinstdispositioner.  

 
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelserna avseende verksamhetsåret 2013 
Stämman beslutar att bevilja styrelserna för Kannebäcks Samfällighetsförening respektive Kannebäcks 
KabelTV-förening ansvarsfrihet för år 2013. 
 
§ 8 Förslag till budgetar och debiteringslängd för 2014/2015 samt ersättningar till styrelser och 
revisorer 
Ordföranden redogör för styrelsens förslag till samfällighetsbudget och debiteringslängd för 2014, 
samt budget för KabelTV-föreningen 2015. Förslaget innebär oförändrade arvoden sedan 2013, då 
arvode till samfällighetsstyrelsen höjdes med 1 000 kr (senaste höjning dessförinnan skedde 2007). 
Posten ”Redovisning” avser arbete med t ex löpande bokföring, betalning och fakturering, bokslut, 
budget o framtagande av debiteringslängd. Stämman beslutar att fastställa budget och debiteringslängd 
för 2014 gällande Kannebäcks Samfällighetsförening och budget för 2015 gällande Kannebäcks Ka-
belTV-förening budget för 2014 fastställdes vid föregående årsstämma). 
 
Arvoden Garage 

2014 
Vatten 

2014 
KabelTV 

2014 
KabelTV 

2015 
Styrelser 12 500 12 500 2 100 2 100 
Revisorer 1 800 1 800 400 400 
Arbetsgivaravgifter 5 000 5 000   
Redovisning, extern kostnad eller ar-
vode inkl arbetsgivaravgift 

2 000 2 000 1 000 1 000 

 



§ 9 Förslag från styrelserna 
 
1. Beslutades Vårstädning lördag 2014-04-26 
2. Beslutades Medlemsmöte onsdag 2014-11-05 
3. Beslutades Höststädning lördag 2014-11-08 
4. Trivselkommitté / Beslöts inrätta permanent trivselkommitté 
5. Längombud / Beslöts rekommendera varje länga utse längombud som: 

• Koordinerar vårdandet av respektive länga 
• Hjälper nyinflyttade tillrätta i längsamarbete, samfällighetens funktion o dyl. 

Inrapporterades följande längledare: 
Bronsfyndsgatan 1-15: Fredrik Hallengren (nr 13) 
Bronsfyndsgatan 17-31: ej inrapporterat 
Bronsfyndsgatan 33-47: Dympna Wallander (nr 43) 
Bronsfyndsgatan 49-63: Henrik Bäcklund (nr 57) 
Bronsfyndsgatan 65-79: Sirpa Samuelsson (nr 73) 
Bronsfyndsgatan 81-91: Kristina Persson (nr 81) 
Bronsfyndsgatan 95-101: ej inrapporterat 
Bronsfyndsgatan 2-20: ej inrapporterat 
Bronsgjutaregatan 12-30: Lars Lorentzon (nr 22) 
Bronsgjutaregatan 32-46: Stefan Nelson (nr 40) 
Bronsgjutaregatan 48-58: Mia Allansson (nr 56) 
Bronsåldersgatan 2-12: ej inrapporterat 
Bronsåldersgatan 14-32: Kicki Gunnarsson (nr 22) 

 
§ 10 Förslag från medlemmar 
Förslag saknades. 
 
§ 11 Val av styrelsemedlemmar samt suppleanter, revisorer och valberedning 
Valberedningen var inte närvarande. Ordföranden redogjorde för aktuella personval. 
 
Stämman beslutar om val enligt följande: 
 
Kannebäcks Samfällighetsförening styrelse 
Samfällighetens styrelse skall enligt stadgarnas § 5 ha minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. Enligt § 6 utser 
Stämman ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser övriga befattningar inom sig (tidigare ansvar 
inom parentes). 
   
Lars Lorentzon, ledamot 2013-03 - 2015-03 vald till 2015-03 ordförande 
 
Jonas Bergqvist, ledamot 2012-03 - 2014-03 omval till 2016-03 (hemsida) 
Veronika Larsson, ledamot 2013-03 - 2015-03 vald till 2015-03 (vatten) 
Kennet Raimer, ledamot 2013-03 - 2015-03 vald till 2015-03 (garage) 
Torbjörn Rigemar, ledamot  2012-03 - 2014-03 omval till 2016-03 (kassör) 
Sirpa Samuelsson, ledamot 2013-03 - 2014-03 omval till 2016-03 () 
 
Johan Spencer, ersättare 2013-03 - 2015-03 vald till 2015-03 
Peter Bengtsson, ersättare 2013-09 - 2014-03 nyval till 2016-03 adjungerad 2013-09 
Henrik Bäcklund, ersättare ny nyval till 2016-03 (KabelTV-föreningen) 
 
Kannebäcks KabelTV-förening styrelse 
Enligt stadgarnas § 2 utser medlemmarna ordförande, sekreterare och kassör, 2 suppleanter, samt revisor med 
ersättare (av tradition upprätthålls sekreterarefunktionen rent praktiskt genom samfällighetsföreningens styrelse 
(gemensamma styrelsemöten och gemensamt medlemsregisterförande)). 
 
Henrik Bäcklund, ordf ny nyval till 2016-03 
Jonas Bergqvist, sekreterare 2013-03 - 2015-03 omval till 2015-03 
Torbjörn Rigemar, kassör 2012-03 - 2014-03 omval till 2016-03 
 
 
 
 
 
 
 



 
Val av social kommitté 
 
Stämman beslutar att till social kommitté för år 2014 välja 
 
Magnus Samuelsson  Sammankallande   
Jonas Bergqvist  Medlem  
Karin Aztor  Medlem  
Kristina Persson  Medlem  
Mia Allansson  Medlem  
 
Val av revisorer samt suppleant 
 
Stämman beslutar att som ordinarie revisorer för år 2014 välja 
 
Lars Landahl, ordinarie 2013-03 – 2014-03 omval till 2015-03 
Jakob Nordén, ordinarie 2013-03 – 2014-03 nyval till 2015-03 
Ingvar Palmdin, ersättare 2013-03 – 2014-03 nyval till 2015-03 
 
Val av valberedning 
 
Stämman beslutar att som valberedning för år 2014 välja 
 
Vakant  ledamot, sammankallande 
Vakant  ledamot  
Vakant  ledamot 
 
Stämman beslöt att valberedning skall utses i samband med medlemsmöte 2014-11-05.  
 
§ 12 Övriga frågor 
 
• Parkeringsproblematiken: Sirpa Samuelsson tog upp diskussionen svårigheten för de boende på 

framför allt Bronsfyndsgatan att komma åt sina garage och garageuppfarter, när det ofta står par-
kerade bilar på gatan. Diskussion följde och det beslöts att samfällighetsstyrelsen genomför enkät i 
frågan, och om styrelsen så finner lämpligt, går ut med förnyade utskick för att hålla nere parker-
andet på Bronsfyndsgatan. 

 
§ 13 Årsmötesprotokollets tillgänglighet 
Stämman beslutar att protokollet ska vara tillgängligt på föreningens hemsida www.kanneback.net 
samt delas ut till i protokollet namngivna längombud senast 2014-04-15. 
 
§ 14 Avslutning 
Ordföranden tackade de närvarande för visat engagemang, och förklarade därefter stämman avslutad. 
 
Bilagor: 
Kallelse med dagordning, Närvarolista/röstlängd, Verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revi-
sorsberättelser, Budgets och debiteringslängd, Förslag från styrelsen, Valberedningsunderlag. 
 
 
__________________________ __________________________ 
Lars Lorentzon, ordförande Gudrun Elfström, sekreterare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Fredrik Hallengren, justerare Mikael Björking, justerare 

http://www.kanneback.net/

	Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
	Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 18.30 i Drakbergsskolans restaurang.
	§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

