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Tid: Torsdagen den 23 augusti 2012 kl. 19.00 
Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro 
Närvarande: Lars-Inge Carlsson, ordförare 
 

Jan Hörman 
Gunnar Gustafson 
Rolf Elsrud 
Pontus Norlin 
Andreas Pettersson 
Patrik Hellström 
Anne Johansson 
Jenni Nordlund 
Bent Rydert Jensen 
Bengt Svadäng 
Roger Regestål (ej medlem) 
Rui Ribeiro 
Marie Eriksson 

Niklas Öberg 
Thomas Olsson 
Mathias Skånberg 
Lars-Erik Nordqvist 
Karl-Gustaf Larsson 
Henrik Löthgren 
Erik Granberg 
Bo Grip 
Gustav Walterdahl 
Stefan Tidholm 
Antti Stetsko 
 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Lars-Inge Carlsson hälsar medlemmarna välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklaras behörigt utlyst. 

§ 3 Val av ordförande för årsmötet 
 Jan Hörman väljs till ordförande för årsmötet. 

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 
 Pontus Norlin väljs till sekreterare för årsmötet. 

§ 5 Val av justeringsmän och rösträknare 
Erik Granberg och Henrik Löthgren valda 

§ 6 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk rapport 
Pontus Norlin läste upp verksamhetsberättelsen (bilaga 1). 
Rolf Elsrud redogjorde för den ekonomiska rapporten (bilaga 2 och 3). 

§8  Revisorernas berättelse 
Antti Stetsko läste upp revisorernas berättelse vilken godkändes, (bilaga 
4) 
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§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

§10  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Inga formella motioner från medlemmarna har inkommit och styrelsen 
har inga framställningar. 
 
En fråga har dock inkommit från en medlem gällande eldning i området 
med önskan om att styrelsen skulle kunna reglera detta. 
Styrelsen förtydligade att denna inte har någon formellt uppgift eller 
befogenhet att styra detta utan hänvisar till att alla fastighetsägare 
använder synt förnuft och har dialog med sina grannar. 

§11  Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Föreslås oförändrat enligt föregående års förslag, förslaget godkändes. 

 Detta innebär: 
Ordförande 3.000 kr/år 
Kassör 4.000 kr/år 
Övriga ledamöter 200 kr/sammanträde 
Revisorer 1.500 kr/år att fördela 

§12 Styrelsens förslag till vägavgift, debiteringslängd och basavgift 
Rolf förklarade basavgiftens uppbyggnad och styrelsens förslag är att 
denna förblir oförändrad vilket också godkändes. Debiteringslängden 
skickades runt på mötet. 

§13  Styrelsens förslag till budget 
Rolf Elsrud presenterar förslaget till budget för kommande 
verksamhetsår innehållande budgeterade intäkter, kostnader samt 
fonderingar. 

Föreslagen budget godkänns, se bilaga 5 

§14  Val för verksamhetsåret 2012-2013 
a. Val av styrelseordförande på 2 år 
Val av Lars-Inge Carlsson 
 

 b. Val av 2 styrelseledamoter på 2 år 
 Val av Rolf Elsrud och Jan Hörman 
 

b1. Val av styrelsesuppleant på 1 år 
Val av Stefan Tidholm. 
 
c. Val av 2 revisorer på 1 år 
Val av Antti Stetsko och Bo Grip. 
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 d. Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år 
 Val av Lars-Erik Nordqvist och Gustav Walterdahl. 
 

e. Val av 2 ledamöter av valberedningen på 1 år 
Val av Patrik Hellström och Andreas Pettersson. 
 

§15  Övriga frågor 
 
a. Önskemål kring fler gungor (baby-gungor) samt att röja runt 
rutschkanan. Även önskemål om att se över döda träd och rensa ogräs. 
 
Styrelsen kommer att kontakta den som sköter gräsklippningen och be 
att denne är mer noggrann runt rutschkanan.  
Styrelsen undersöker kostnader för att komplettera med fler gungor. Träd 
kan ev. ses över i samband med arbetsdag 
 
b. Belysning lekplatsen samt förbi kärret önskas. 
Styrelsen har tidigare undersökt kostnaden vilken då grovt uppskattades 
till ca 10tkr/stolpe, frågan återaktualiseras i styrelsen. 
 
c. Önskemål att anordning av arbetsdag återupptas. Styrelsen planerar 
för detta under hösten. 
 
d. Fråga kring vem som sköter om kärret, svar att Östra Almby 
fritidsklubb sköter det.  
 
e.Fråga hur man kan undvika att det tippas trädgårdsavfall runt kärret. 
Det diskuterades att situationen kan förbättras genom att röja upp så det 
ser fint ut och/eller sätta upp skyltar att tippning är förbjuden. Uppgift för 
arbetsdag och/eller samordning med fritidsklubben 
 
 
f. Frågan kring asfaltering Flugsvampsvägen – Mathias Skånberg 
representerar Flugsvampsvägen och kommer att bli kallad att delta på 
styrelsemöten för att driva frågan framåt tillsammans med styrelsen. 
 
g. Fråga kring vad som sker kring Annelund. Styrelsen berättade att 
Lundbergs fått klart att byggtrafik kommer att ledas ut rakt söderut mot 
väg 207. Preliminär tidsplan är att Lundbergs planerar att påbörja 
byggnationerna under början av 2013 
 

§16  Plats där årsmötetsprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet kommer tillgängliggöras på föreningens hemsida samt finns 
tillgängligt hos sekreteraren. 
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§17  Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 

  
 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

_________________  _________________  

Pontus Norlin Erik Granberg 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

_________________  

Henrik Löthgren 


