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Protokoll fdrt vid f6reningsstdmma med Sollerci
gemensam hetss kogs samfdl I i g hetsfciren i n g

Plats: Kommunhuset, Soller6n
Tid 2014-05-19 kl. 18:00

1 Miitet iippnades av Bcirje Svensson som begdrde att fi fortsdtta med ett tal efter val

av ordforande, sekreterare och justeringspersoner.

2 Val av stimmoordfiirande: Mats Backman.

3 Val av sekreterare fiir stdmman: Christer Karlsson.

4 Val av tvi justeringspersoner: Eivor Bdlter och Lars Collin.

5 Biirje Svensson fortsatte miitets iippnande:

o Tidigare styrelse presenterades: Bdrje Svensson, Erik Dahl, Meit Persson, Mats
Wik, Jack Gott l ing och Olle Leek samt Gciran Erlandsson, ansvarig for hemsidan.

o Borje Svensson gav sin syn p6 gemensamhetsskogens historia och mdlsdttning.
o Mats Wik visade med hjdlp av gamla protokoll  hur Sollerci Gemensamhetsskog

tidigare hade ett mycket gott samarbete med Sollerci Jorddgares
sa mfd | | igh etsf<iren i n g och de ol i ka vd gf<iren i n ga rna.

6 Godkdnnande av kallelse: Godkdndes.

7 Faststdl lande av dagordning: Godkdndes.

8 Justering av r i ist ldngd: Godkdndes.

9 Styrelsens och revisorernas berdttelser: Mats Wik f6redrog styrelsens

fcirvaltningsberdttelse. Revisor Micko Holback redogjorde fcir resultat och

balansrikning, f6redrog revisorernas beriittelse och tillstyrkte att 6rsmritet skulle

bevilja styrelsen a nsvarsfrihet.

10 Faststdl lande av resultat och balansrdkning: Resultat och balansrdkning godkdndes.

11 Friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen: Sluten omrostning begdrdes och verkstdlldes.

For ansvarsfrihet rcistade 26,683 %o och mot 8,661 %. Ansvarsfrihet beviljades ddrmed

fcir den tidigare styrelsen.

12 Motioner frin medlemmar:

Motion nr 1: Stig 816mer: Resultatrapporter och balansrapport: Motionen bifol ls,

Motion nr 2: Einar Grudd och Georg Matsson: Sti imma ldggs pi arbetsdag.

Motionen bifol ls.
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Motion nr 3: Ann-Margret Strom: Stdmma l5ggs p6 helgdag. Motionen avslogs.

Motion nr 4: Bengt Larsson: Stdmma l i iggs pi helgdag. Motionen avslogs.

Motion nr 5: Bengt Larsson. Skyltning av vi igar t i l l  gemensamhetsskogen. Motionen

avslogs.

Motion nr 6: Bengt Larsson: Personlig kal lelse. Bengt Larsson tog t i l lbaka motionen.

Motion nr 7: Bengt Larsson: Overskott utdelas efter andelstal. Motionen bifol ls. Stir

i  stadgarna.

Motion nr 8: Bengt Larsson: Anbud tas in fcir awerkningar. Motionen bifci l ls.

Motion nr 9: Weine Carlsson: Sdlj  Gemensamhetsskogen i poster om 100-200 ha.

Motionen avslogs.

Motion nr l-0: Bengt Larsson: Sdlj  Gemensamhetsskogen och M6ngbro kvarn.

Motionen avslogs.

Motion nr 11: Bengt Larsson: Separera Dikeskassor fr in Gemensamhetsskogen.

Frigan hdnskots t i l l  den nya styrelsen.

Motion nr 12; Lennart Bdlter: Gemensamhetsskogen tar r iver den sockensamfdllda

vi igmarken beldgen inom vi igsamfdll igheterna och ansvarar fcir administrationen av

vdgh6llningen i de ol ika vdgsamfdll igheterna som ifortsdttningen skulle utgora

separata sektioner inom gemensamhetsskogen. Fr6gan hdnsk6ts t i l l  den nya

styrelsen.

Motion nr 13: Redovisa styrelsebesluten att overklaga rdttegingar samt kostnader

for den juridiska processen. Micko Holback redogjorde fr ir kostnaderna, och

motionen ansigs ddrmed besvarad.

13 Ersdttning till styrelsen och revisorerna: Beslots om ofdrdndrat arvode fcir styrelsen.

Beslcits att revisorerna fakturerar t imtaxa efter nedlagt arbete.

14 Fiirslag till budget: Frigan hdnskots till den nya styrelsen, eftersom inget

budgetforslag kunde presenteras.

15 Val av styrelse:

Bjcirn Wahlstrom, Lars Coll in och Christer Karlsson valdes t i l l  en interimsstyrelse fram

ti l l  en extra fr jreningsstdmma, eftersom den ordinarie foreningsstdmman inte kunde

vdlja sex personer som enligt stadgarna ska ingi i  styrelsen.

Firmatecknare: Christer Karlsson och Lars Coll in var och en for sig fcir belopp upp t i l l

100 000 kr och tv6 i fcirening for belopp <iver 100 000 kr.

a
Y*'

' LsJ-/

cLffi



3(3)

16 Val av styrelseordfiirande: Christer Karlsson valdes som interimistisk ordfdrande

fram till en extra f<ireningsstdmma.

17 Valav revisorer: Micko Holback, PWC och Klaes Gidlund, Agentumgruppen valdes

som ordinarie revisorer. Suppleant: Tommy Widlund. PWC besdtter ytterligare en

suppleantplats, som presenteras av PWC senare.

18 Val av valberedning: Gunnar Levin, Bergvik Skog och Torsten Kjellgren valdes.

19 dvriga frigor: Gamla styrelsen f6r vid ett tillftille dta pi Jugen Jon ftir hcigst 3000 kr.

20 Meddelande av plats dir stimmoprotokollet hills tillgingligt: I Sockenf<ireningens

lokal senast om 14 dagar.
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Mats Backman

Ordforande

Eivor BSlterLars Coll in


