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Protokoll från Årsstämma, Boberg Dotetorp Samfällighet 
 

 

 
 

Datum 25 mars 2019 

Tid 18.30 (samling 18.30, mötet började cirka 20:00, efter årsstämma i 
BDVAF) 

Plats Församlingshemmet, Ölmevalla Kyrka 
 

 

Klas Gille, ordförande för räkenskapsår 2018 öppnade det stadgeenliga mötet och hälsade alla 

välkomna.  

 

1. Val av mötets ordförande 

Klas Gille 

2. Val av mötets protokollförare 

Linus Corin 

3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden beslutades till de deltagande medlemmar som prickats av på närvarolista. 

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Joakim Karlsson 

Julian Burman 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen föreslagen i kallelsen godkändes 

6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 

Godkändes 

Ordförande påpekade att enligt samfällighetens stadgar skall stämman hållas i april, men att 

den nu istället hålls i samband med årsstämma för BDVAF. Detta godtogs av stämman. 

7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

3-5 ordinarie samt 2 suppleanter 

8. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

Klas Gille vald som ordförande, 1 år 

Linus Corin vald som ordinarie ledamot, 2 år 

Åsa Rönnbom vald sedan tidigare som ordinarie ledamot 

Nicklas Björk vald som ordinarie ledamot, 2 år 

http://www.facebook.com/bdvaf
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Valberedningen föreslog Julian Burman, som valdes in som ordinarie ledamot i 1 år 

Eva Gustavsson och Henrik Ängermark valda som suppleanter på 1 år 

9. Val av revisorer och suppleanter 

Ulf Johansson och Mikael Dotevall väljs om som revisorer för 2019 

Rolf Arvidsson väljs in som revisorssuppleant 

10. Val av valberedning 

Joakim Karlsson och Anders Alverstrand valdes som valberedning 

11. Fastställande av grundläggande bestämmelser inför uppdatering av stadgar: avgifter, ansvar, 

övertagande, nyanslutning, etc. 

Stämman godkände styrelsens förslag till avgift vid nyanslutningar. Kostnaden kommer att 

sättas till 210 000 kr och räknas upp enligt index, troligen Konsumentprisindex. Mot denna 

kostnad förevisas den nya medlemmen en plats på stammen dit de själva får ombesörja och 

bekosta grävning och eventuella servitut. Arbetet skall besiktigas och godkännas av 

föreningen. Föreningen äger sedan rätt att överta den nedlagda ledningen till en kostnad av 

en krona och ombesörjer därefter drift av ledningen fram till servisventil vid tomtgräns. 

Blåsning av fiber ingår ej i kostnaden. 

 

Det föreslogs att vi skulle kunna formulera detta som ett visst antal prisbasbelopp, vilket kan 

göra det enklare att beräkna rätt avgift i framtiden. Detta kommer tas i beaktning när 

styrelsen formulerar avtalet för nyanslutningar. 

 

Övriga avgifter i samfälligheten kommer, efter övertagande av förvaltningen, vara desamma 

som i föreningen, enligt föreningens årsstämma 2019-03-25. 

12. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag 

inom föreningen 

Styrelsearvode beslutat till 100 000 kr vilket täcks av medlemsavgiften och fördelas av 

styrelsen. 

13. Fastställande av årsavgift 

Årsavgift 200kr 

När samfälligheten tagit över förvaltning från föreningen, kommer samfällighetens årsavgift 

justeras för att täcka de administrativa kostnader som nu ligger på föreningen. 

14. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till årsmötet och som varit styrelsen 

tillhanda senast en månad innan årsmötet 

Inga sådana ärenden 

15. Övriga ärenden 

Styrelsen informerade om att det verkar finnas några medlemmar som har kopplat in sitt 

vatten, men inte anmält detta till föreningen via blankett. Vid tester har vi fått mätvärden 

från 3 vattenmätare som inte finns registrerade till en viss fastighet. 

Styrelsen informerade även om att det kommer finnas ytterligare ett tillfälle för 

fiberblåsning under april.  
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Protokollförare 

 

__________________________________ 

Linus Corin 

 

Justerat av 

 

__________________________________  __________________________________ 

Joakim Karlsson   Julian Burman 
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