
  
 
 
  
 
 
 
 
 

KALLELSE 
 
 
Årsmöte i Marbogårdens Samfällighetsförening. Söndagen 
den 19 april 2015 klockan 10.00 i Tådene Bygdegård. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
FULLMAKT  
 
                          
för………………………………………………………………………
att vara mitt ombud och utöva min rösträtt vid årsmötet med 
Marbogårdens Samfällighetsförening den 19 april 2015. 
 
Ort och datum…………………………………. 
 
 
Namn……………………………….Ägare till tomt nr…………… 
 
 



Årsmöte i Marbogårdens Samfällighetsförening den 19 april 
2015. 
 
DAGORDNING 
 
§ 1     Årsmötet öppnas / kaffepaus vid lämplig tidpunkt under mötet. 
 
§ 2     Godkännande av kallelse. 
 
§ 3     Godkännande av dagordning. 
 
§ 4     Val av funktionärer till årsmötet.    

 Ordförande 
 Sekreterare 

 
§  5    Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare.                       
 
§ 6     Upprop och godkännande av fullmakter. 
 
§ 7     Motioner till årsmötet.  

 
§ 8     Styrelsens verksamhetsberättelse 2014.  
 
§ 9     Ekonomisk berättelse 2014. 
 
§ 10   Fastställande av resultat och balansräkning. 
 
§ 11   Revisorernas berättelse. 
 
§ 12   Ansvarsfrihet för styrelsen 2014. 
 
§ 13   Val  av styrelse 2015: 
Val av ordförande på ett år. 
 
§ 14   Val av tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år, avgående: 
Inga Bergström, Albin Andrén och Mats Eriksson.   
3 ledamöter kvarstår i styrelsen med 1 år kvar av mandattiden: 
Torsten Bergström, Lennart Ahlm och Monica Bridholm. 
     
§ 15    Val av revisorer: 2 revisorer för 1 år. 
 
§ 16    Val av ersättare: 2 ersättare för revisorerna på 1 år. 
  
§ 17    Val av valberedning: 2 funktionärer. 
 



§ 18    Beslut om ersättningar till föreningens funktionärer: 
            
Arbete 2014 2015 
Ordförande 3000 3000 
Sekreterare 2000 2000 
Kassör 4000 4000 
Vice kassör 3000 3000 
Styrelseledamot 500 500 
Kommittéansvarig 700 700 
Revisor 500 500 
1:a VA-skötare 11.000 11.000 
2:a VA-skötare 10.000 11.000 
 
Arvode för styrelseledamot utgår med 250,- per närvarotillfälle vid styrelsemöten.     
       
§ 19    Fastställande av budget för 2015, samt debiteringslängd för 2015  t.o.m. 
februari 2016.  
 
§ 20    Styrelsens föreslår en diskussion angående arbetsdagar, arbetstimmar, 
värdering av arbetstimmar och vad som ska räknas som arbetstimmar. 
Arbetstimmarna under två arbetsdagar räcker inte till för att få allt arbete gjort och 
samfälligheten får börja köpa in arbetskraft som ska göra detta arbete i stället. 
Kanske får vi omprioritera rondellarbetstimmarna, som boende i respektive slinga 
kanske får börja se som ett positivt och socialt sätt att träffas och snygga upp på den 
egna slingan. 
Gamla förslaget: 2 arbetsdagar och 8 arbetstimmar per fastighet och år. Arbete i 
rondellerna räknas som arbetstimmar. Värdering: 100kr/timma   
 
Nu: 2 arb.dag 8tim/fastighet 

och år 
100 kr/tim Arbetstimmar i rondellerna 

är ok. 
Förslag 3 arb.dag 10tim/fastighet 

och år 
100 kr/tim Arbete i rondellerna ger inte 

arb.tim. 
Förslag 2 arb.dag 8tim/fastighet 

och år 
200kr/tim Arbete i rondellerna ger inte 

arb.tim. 
Övriga förslag 
 
                              
§ 21   Styrelsens förslag till i nuläget bestämda 2 arbetsdagar :             
Datum för arbetsdag: söndag den 3 maj  kl. 9.00  
Datum för arbetsdag: söndag den 11 oktober kl. 9.00 
 
 
 
 
 
 



§22      Styrelsens förslag till båtplatsavgifter: 
 

 2013-2014 2015 

Båtplats vid bryggor:  300 kr 300 kr (egen förtöjning, ex.  

y-bom eller boj) 

Båtplats vid bryggor:  400 kr (med förtöjning, ex.  

y-bom, stolpe eller boj) 

Extraplats vid bryggor-

medlem:  

500 kr 500 kr 

Båtplats i ränna, egen 

brygga:  

150 kr  200 kr 

Uthyrd båtplats, ej 

medlem:  

800 kr 900 kr 

   

 
 
                  
§ 23    Styrelsen och kommittéerna informerar: 
Båthamnen, båtplatser, bommar i och ur, kostnad. Vad gäller? 
Gatubelysning 
Reningsverket 
Informationshäftet, adresslistan 
Hemsidan 
Båtsamverkan 
Kommunens avloppsnät 
Kontroll av takvattenanslutningar 
INFO-katalogen 
Skogsplanen 
 
§ 24    Övriga frågor. 
 
§ 25    Årsmötet avslutas. 
 
 
 


