
Protokoll fört vid årsmöte, i Marbogårdens samfällighetsförening, 
i Tådene bygdegård, söndagen den 14 april 2013 kl 10.00 
 
42 medlemmar (av 67) fanns representerade, varav 7 via fullmakt.  
 
§ 1 Årsmötet öppnades och alla hälsades välkomna. 
 
§ 2 Årsmötet godkände kallelsen. 
 
§ 3 Årsmötet godkände dagordningen. 
 
§ 4 Till ordförande valdes Britt-Marie Carlsson, och till sekreterare valdes Monica 
 Bridholm. 
 
§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mats Ericsson och Bo Dereby. 
 
§ 6 Vid uppropet fanns 42 medlemmar representerade, varav 7 via fullmakt.  
 
§ 7 Många motioner har inkommit till årsmötet 2012. 

Torpet: En försäljning av torpet skulle kunna ge pengar till föreningen så att de 
gemensamma kostnaderna skulle kunna sänkas. En värdering presenterades. 
Frågan diskuterades och vid en omröstning var det majoritet för att inte sälja. 
Ett förslag att rusta upp torpet lades fram 
Beslut: Ingen försäljning av torpet. 
Vattenavgiften: En motion om att betala av sin del av vattenavgiften. 
Kostnaden per hus skulle bli 36 000 kr. Torsten informerade att föreningen då 
måste ändra i anläggningsbeslutet. Andelstalet måste då också räknas om. 
Frågan diskuterades och vid en omröstning var det majoritet för att inte ändra 
något när det gäller vattenavgiften. 
Beslut: Ingen förändring av vattenavgiften. 
Y-bommarna: En motion om Y-bommarna bordlades. 
Båthamnen: Båtavgifterna diskuterades. 
Beslut:  
Båtplats vid bryggan: 300 kr  
Extraplats vid bryggan: 500 kr 
Båtplats i ränna: 150 kr  
Uthyrd båtplats: 800 kr 
Muddring diskuterades.  
För att förbättra båthamnen diskuterades stolpar i stället för bojar.  
Bryggan kommer att förstärkas. Båtkommittén kommer titta mer på bryggans 
framtid. 
Beslut: muddring ska utföras under året. 
Gatubelysning i området: Styrelsen har pratat med Jonas Sundstöm på 
Samhällsbyggnadskontoret i Lidköping och en lampa kostar 10 000 -15 000 kr. 
Beslut: Styrelsen ska skicka en skrivelse till Kommunen om ett bidrag till 
belysning och också önska belysning vid stora vägen i korsningen. 
Indragning av fibernät: Frågan diskuterades. 
Beslut: Ingen indragning av fibernät. 
En ändring av anläggningsbeslutet: Frågan diskuterades. 
Beslut: Ingen ändring av anläggningsbeslutet. 



 
Lekplats på området: Frågan diskuterades. 
Beslut: Stämman röstade nej till lekplats men styrelsen skulle titta över 
kostnaderna för en samlingsplats t.ex. soffor och bord. 

 
 

§ 8 Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Man skickade  
också med ett tack till Albin Andrén för allt arbete. Styrelsen hälsade Barbro 
Klint och Lisbeth Andersson välkomna till Marbogården. Styrelsen tog också 
upp den tråkiga skadegörelsen som skett under året. 

 
§ 9 Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen för 2012. 
 
§ 10 Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.  
 
§ 11 Kjell Dahl läste revisorernas berättelse och den godkändes av årsmötet.  
 
§ 12 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2012. 
 
§ 13 Årsmötet valde Britt-Marie Carlsson till ordförande på 1 år. 
 
§ 14 Årsmötet valde tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år: Inga Bergström (omval), 

Mats Ericsson (omval) och Albin Andrén. 
 Tre ordinarie ledamöter kvarstår i styrelsen med 1 år kvar av mandatperioden: 

Torsten Bergström, Lennart Ahlm och Monica Bridholm. 
 
§ 15 Årsmötet valde två revisorer på 1 år: Kjell Dahl och Erica Münch.  
 
§ 16 Val av ersättare för revisorerna: Bo Dereby och Melanie van Amerongen. 
 
§ 17 Årsmötet valde till valberedning: Mona Wester och Erica Münch. 
 
§ 18 Årsmötet beslutade om följande ersättning till föreningens funktionärer:  
  

Arbete 2013 
Ordförande 3000 
Sekreterare 2000 
Kassör 4000 
Vice kassör 3000 
Styrelseledamot 500 
Kommittéansvarig 700 
Revisor 500 
1:a VA-skötare 11.000 
2:a VA-skötare 10.000 

  
  Arvode för styrelseledamot utgår med 150,- per närvarotillfälle vid 
            styrelsemöten. 
 
 
 
 



§ 19 Årsmötet godkände budgeten för 2013, samt den vid årsmötet framlagda 
debiteringslängden för 2013 som gäller 2013 t o m februari 2014.  
Torsten skulle anpassa siffran vid vassborttagningen och trädfällningen. 
Det togs också upp att en påminnelse om vad som ska spolas ned i toaletterna 
ska skickas ut. 
 

§ 20 Årsmötet godkände styrelsens förslag på 8 arbetstimmar/fastighet för 2013, samt 
att varje timme värderas till 100 kr.  

 
§ 21 Årsmötet beslutade att arbetsdagar ska hållas 5 maj och 6 oktober 2013.  

Samling vid torpet kl 09.00.  
 
§ 22 Styrelsen informerar: 

Utprickning av båtleder: 
Mikael Bengtsson är med i ”Farledsutprickningsgruppen” från Marbogården. 
Projektet ”Vänerslingan” ska pricka tre leder:  
1. Källstorp – Storeberg i en yttre led. 
2. Leder utifrån Vänersborgsviken in till Källstorp och N. Kedum. 
3. Källstorp – Hästhallsviken – Björkö – Blånabb – Snättjan – Storeberg i en 
inre led.  
Mikael har framfört att Marbogårdens samfällighetsförening är positiva till detta 
så länge det inte medför några direkta kostnader. 
Det uppkom att medlemmarna i föreningen är rädda för att nedsmutsningen ska 
öka på öarna och att utprickningen ska medföra mycket arbete för 
medlemmarna. 

 
§ 23 Övriga frågor:  

Arbetsuppgifter som ska åtgärdas på arbetsdagen diskuterades. 
Eldningsplats diskuterades och man enades om att platsen vid båtuppställnings-
platsen var bra eftersom vatten finns i närheten. 
Föreningen kommer att titta över samfällighetens olycksfallsförsäkring. 
Bänkar / bord och stolar kommer att inköpas för någon / några samlingsplatser. 
Monica Bridholm tittar över en eventuell hemsida för samfälligheten. 

 
§ 24 Årsmötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.  
 
 
Marbogården 2013-04-14 
 
 
 
Monica Bridholm  
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Mats Ericsson       Bo Dereby 
 



 
 
 
 
  
 
  
 
 


