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Bergets Samfällighetsförening i Göteborgs Kommun 
 

Protokoll fört i föreningsstämman 2011 

Tisdagen den 12 april i Gunnestorpsskolans bamba kl 18:30 

 

 §1 

Föreningsstämman öppnas 

 

Lena Hellström hälsar välkommen. 

 

 §2 

Föreningsstämmans behöriga utlysande 

 

Stämman beslutade att: 

Stämman är behörigt utlyst. Elektroniskt utskick accepterades. 

 

 §3 

Val av ordförande och sekreterare till mötet 

 

Stämman beslutade att: 

Välja Börje Glemdal till mötets ordförande 

Välja Anita Stenström till mötets sekreterare. 

 

 §4 

Val av justeringsmän 

 

Stämman beslutade att: 

Välja Jan Antonsson och Britt Gustavsson till justeringsmän. 

 

 §5 

Uppförande av förteckning över närvarande medlemmar och 

inlämnade fullmakter 

 

Stämman beslutade att: 

Godkänna förteckning över närvarande medlemmar som 

debiteringslängd. 

Närvarande medlemmar var 33 st och 2 st fullmakter. 
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 §6 

Fastställande av dagordning 

 

Stämman beslutade att: 

Ändring skedde av redovisad dagordning, så att motioner togs före 

förslagen budget. 

 

 §7 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse drogs. Den har varit utskickad 

ihop med kallelsen till årsstämman. Förslag kom att stadgeändring 

sker, att utskick kan ske elektroniskt. 

Stämman beslutade att: 

Godkänna och fastställa styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

 §8 

Resultat och balansräkning 

 

Redovisades resultat och balansräkning för föreningen. 

Stämman beslutade att: 

Fastställa resultat och balansräkning för Bergets 

Samfällighetsförening.  

 

 §9 

Revisionsberättelse 

 

Göran Berglin läste upp revisionsberättelsen. Räkenskaperna är i 

god ordning och väl förda. 

 

 §10 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Stämman beslutade att:  

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 
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 §11 

Inkomna motioner 

 

3 motioner inkommit: 

1. Önskemål om att skyltar Parkering förbjuden sätt upp igen vid 

vändplatserna. Denna tillstyrktes. 

2. Förslag att styrelsen tar kontakt med certifierad tak entreprenör 

för att få förslag att åtgärda problemen med läckage. Detta ansågs 

inte vara styrelsens uppgift. Denna avstyrktes därför och det 

rekommenderades, att intresserade ordnar en arbetsgrupp för att 

undersöka detta. 

3. Uppdrag till styrelsen att förhandla fram nytt uppdrag för 

snöröjning och gräsklippning och att en styrelserepresentant får 

funktionen att vara kontaktman, som man kan vända sig till. 

Denna tillstyrktes. 

 

 §12a 

Förslag till budget 

 

100 000 kr skall avsättas för snöröjning, vilket innebär höjning från 

av styrelsen föreslagen summa på bekostnad av avsättning av 

underhållsfond, som sänks till 48 000.  

Stämman beslutade att: 

Godkänna föreslagen budget för år 2011 med denna ändring. 

 

 §12b  

Utdebiteringslängd 

 

Förteckning för utdebitering, där utdebitering sker med 4x2500 kr 

av varje husägare önskades. 

Stämman beslutade att: 

Godkänna sådan utdebiteringslängd. 
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 §13 

Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 

Jan Antonsson redovisade valberedningens förslag till styrelsen. 

Samtliga ledamöter valda till 2012. 

Tyvärr har man ingen som är beredd att vara ordförande. 

Stämman beslutade att: 

Godkänna: 

Ledamöter: Hiba Manaz  

                   Ljubinka Turkanovic  

                   Rickard Schmidt 

                   Anita Stenström 

                   Lars Lindskog (tidigare suppleant) 

Suppleanter: Mikael Boisen (omval) 

                     Ulf Andersson (nyval) 

 

Styrelsen skall återkomma till ordföranden för mötet och 

revisorerna om vem, som väljs till ordförande. 

Styrelsen uppmanades att ta kontakt med övriga husägare vid behov 

för att få hjälp 

 

 §14 

Val av revisorer och revisorssuppleant 

 

Stämman beslutade: 

Omval av Lars-Börje Pettersson och Göran Berglin till revisorer för 

Samfälligheten Berget och Tommy Jakobsson till 

revisorssuppleant. 

 

 §15 

Val av valberedning 

 

Stämman beslutade: 

Omval av sittande valberedning: Jan Antonsson, Börje Glemdal, 

och Lars B Johansson 
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 §16 

Övriga frågor 

 

1. Börje Glemdal berättade lite om resultatet av avloppsrörens 

inspektion. Styrelsen får i uppdrag att ta reda på: 

a. vad som måste göras 

     b. vad som rekommenderas 

     c. vad kostnaden är att åtgärda alla rör 

Lars-Börje Pettersson har tidigare varit i kontakt med    

försäkringsbolaget angående ersättning för skador på rör. Fick 

besked att arbetskostnad ersätts inte, vilket är den tunga posten 

2. Posten har lämnat ut brev upphittade i en lägenhet i Arvesgärde 

med mottagaradresser Hinnebäcksgatan. Dessa brev har således 

tagits ur våra brevlådor. Styrelsen får i uppdrag att hitta alternativa 

låsbara brevlådor, som var och en får inhandla. 

1. Göran Berglin får i uppdrag att skriva ut lappar, som skall sättas 

på bilar, som parkeras obehörigt på vår parkeringsplats. 

 

 

 §17 

Föreningsstämman avslutas 

 

 

 

Göteborg 2011-04-12 

 

 

…………………………….           ………………………… 

Börje Glemdal                                 Anita Stenström 

Mötesordförande                             Mötessekreterare 

 

 

Justerare: 

 

 

…………………………….         ……………………………. 

Jan Antonsson                               Britt Gustavsson 


