
 
GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Ordinarie föreningsstämma den 17 mars 2012 
 
1. Val av ordförande för stämman 
Deltagarna väljer Henrik Orwén till ordförande på stämman. 
 
2. Val av sekreterare vid stämman 
Deltagarna väljer Cecilia Odgaard till sekreterare på stämman. 
 
3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare 
Deltagarna väljer Lena Strandmark och Gunnar Gustafsson till protokolljusterare och 
rösträknare. 
 
4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd 
Ordföranden föreslår att avprickningen, som gjordes vid ankomsten till mötet, kan fungera som 
närvarolista och röstlängd tillsammans med inlämnade fullmakter.  
Förslaget godkännes av stämman. 
 
5. Godkännande av kallelsen till stämman 
Deltagarna beslutar att godkänna kallelsen. 
 
6. Styrelsens förslag till dagordning 
Deltagarna beslutar att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman. 
 
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2011 
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen för året och stämman beslutar att den kan 
läggas till handlingarna. Kassören redogör för resultat- och balansräkningen för 2011. Stämman 
godkänner densamma. 
 
8.   Revisionsberättelse för 2011 
Vår revisor Cecilia Müntzing kommenterar revisionsberättelsen och tillstyrker att stämman 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9.   Ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Ordföranden redovisar styrelsens förslag, vilket är att inga arvoden 
skall utgå. Gunnar Gustafsson föreslår att styrelsen och revisorerna får äta en måltid på 
föreningens bekostnad. Stämman beslutar enligt Gunnar Gustafssons förslag. 
 
11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll 
Ordföranden redogör för styrelsens plan för förnyelse och underhåll. Ordföranden uppmanar 
samtliga medlemmar att hålla efter sina egna ytor avseende buskar och övrig växtlighet för att 
minska underhållskostnad för asfalt. Ytor med asfalt skall hållas fria från överväxande buskar 
och övrig växtlighet. Christer Wallentin framför önskemål om att styrelsen skall bevaka samtliga 
asfaltsytor i Gylleröd, vilket innefattar även de asfaltsytor som ligger utanför anläggningsbeslutet. 
Gunnar Gustafsson påpekar att det på vissa ställen växer rötter som förvärrar asfaltsytornas 
skick.  
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till förnyelse och underhåll. 
 
12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2012 
Stämman beslutar att 1300kr/ fastighet att vara betald senast den 31 maj 2012 till föreningen.  
 
 
 



 
13. Val av styrelse och styrelseordförande 
Christer Wallentin presenterar valberedningens förslag till styrelse för kommande år:  
Ordförande: Henrik Orwén 
Styrelseledamöter: Margareta Marcus och Christer Nilsson 
Suppleant: Cecilia Odgaard och Carola Hannah 
Stämman beslutar enligt förslaget. 
 
14. Val av revisor och revisorsuppleant 
Stämman beslutar om omval av Cecilia Müntzing som revisor och Sune Eriksson som 
revisorsuppleant. 
 
15. Val av valberedning 
Stämman beslutar om omval av Christer Wallentin (sammankallande) och Mona Nordin som 
ledamöter i valberedningen.  
 
16. Förslag på stadgeändring med anledning av anläggningsbeslut M102784. 
Centralanläggning för television och radio ingår inte i anläggningsbeslutet  
Stämman beslutar om stadgeändring enligt förslag i kallelsen till stämman: 
  
§2. Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen 
genom anläggningsbeslut 1975-01-23 (Dnr M1 16/75) och genom ändringen den 
2011-02-15 (Dnr M102784) 
Grunderna för förvaltningen 
§3. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med gällande anläggningsbeslut. 
 
17. Övriga frågor 
Gunnar Gustafsson påtalar att vissa häckar på området är yviga och går ut över gångvägen. 
Styrelsen uppmanar boende inom samfälligheten att vidta åtgärder för att minska detta (se även 
punkt nr 11). Vidare diskuteras möjligheten att framöver införa en kod för att ha tillträde till den 
gemensamma hemsidan (gyllerod.se).  
Gunnar Gustafsson tackar styrelsen för årets arbete. Gunilla Klang och Lars Steen tackas för sitt 
arbete i styrelsen, då de nu avgår.  
 
18. När och var protokollet är tillgängligt 
Protokollet kommer att lämnas ut i alla brevlådor, skickas till de icke permanent boende per brev 
och läggas ut på Gyllerödswebben. 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
Bilaga 1 Dagordning punkt 6 
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse punkt 7 
Bilaga 3 Årsredovisning punkt 7 
Bilaga 4 Revisionsberättelse punkt 8 
Bilaga 5 Plan för underhåll och förnyelse punkt 11 
Bilaga 6 Budget förslag punkt 12 
Bilaga 7 Beslutad budget punkt 12 
Bilaga 8 Debiteringslängd punkt 12 

Bilagor fanns tillgängliga i kallelsen samt på gyllerod.se 
 


