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ÖBOLANDETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
  

   Söndagen den 24 maj 2009 i Trosa Folkets Hus 
 
 
 
 
 Stämman öppnas 
 Stämman öppnades av Öbolandets Samfällighetsförenings ordförande Roland Alvinger, som 
 hälsade alla välkomna. 
 
§ 1 Val av ordförande för stämman 
 Till ordförande vid stämman valdes Jonas Eklund. 
 
§ 2 Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare vid stämman valdes Eva Schreil 
 

§ 3 Val av justeringsmän 
Till justeringsmän vid stämman valdes Maria Bergom-Larson och Connie Backevik.  
 

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande 
Det fastslogs att årsmötet blivit behörigen utlyst, kallelse skickades ut till  

 medlemmarnas permanentadress den 5 maj. 
  
§ 5 Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 

Styrelsens verksamhetsberättelse skickades ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. 
 Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna utan ytterligare kommentarer. 
 
§ 7 Fastställande av balans-/resultaträkning 2008 
  Roland Alvinger gick igenom den utskickade balans- och resultaträkningen, vilken 
 fastställdes av stämman. 
  
§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse godkändes (bil.) 
 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2008. 
 
§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 
 Valberedningen föreslog att antalet skulle vara oförändrat 7 ordinarie och 5 suppleanter. 
 Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.  
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§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

 
Styrelsen har under året bestått av följande 

 
Ordinarie: 
Roland Alvinger, ordf 
Hans-Olov Ganning, vice ordf. allmänna platser 
Ove Gustafsson, vägar och vägunderhåll 
Eva Schreil, sekreterare  
Sören Heurlin, bryggor och båtplatser 
Elisabeth Lüthi, kassör. 
Maria Bergon-Larsson, information. 
 

       Suppleanter: 
Jonas Eklund juridik 
Ingvar Törnström, skogsvård 
Tommy Andersson, samråd 
Sam Eriksson, vägar / skogsvård 
Gunnar Huss 
 
Ordinarie ledamöter väljs i regel för två år och suppleanter för ett år.  
Det blir således val av 5 ledamöter denna gång, då Roland Alvinger och Eva Schreil 
valdes på 2008 års stämma för en mandatperiod om 2 år. 
Samtliga 5 suppleanter skall också väljas. 
 
 

      Valberedningen föreslog följande:  
                 
       Ordinarie ledamöter: 
                 Hans-Olov Ganning omval 2 år 
       Owe Gustafsson  omval 2 år 

Sören Heurlin  omval 2 år 
Sam Eriksson   nyval 1 år ( för att uppnå bättre kontinuitet vid omval)                
   
Suppleanter: 
Jonas Eklund  omval 1 år 
Ingvar Törnström  omval 1 år 
Tommy Andersson omval 1 år 
Gunnar Huss  omval 1 år 
Anna Paladini  nyval  1 år   
 
Härigenom saknades dock en ny kassör efter Elisabeth Lüthi varför ordföranden föreslog  
att Olle Olsson skulle väljas som ny ordinarie ledamot på 2 år. 
Stämman beslöt i enlighet med detta förslag. 

                   
        Omval skedde av revisorerna Björn Gripwall och Johanna Sundström som 

ordinarie revisorer samt av Jenny Bodell Hagberg som revisorssuppleant.  
 
Valberedningen har under året bestått av Olle Olsson, Ralph Hammarström och Klas              
Pettersson. Efterson Olle Olsson invalts i styrelsen som ordinarie ledamot, valdes Evald 
Johansson som ny ledamot i valberedningen. Ralph Hammarström, sammankallande, och 
Klas Pettersson omvaldes. 
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§ 12 Fråga om styrelse- och revisionsarvoden 

Arvodet till styrelsen, 75% av ett basbelopp enligt tidigare beslut, beslutades förbli 
oförändrat. Arvodet till revisorerna beslutades också vara oförändrat dvs. 400 kr. 

 
 
§ 13 Förslag till budget samt fastställande av årsavgift för 2009 

Roland Alvinger presenterade budgeten för 2009. 
 Beslutades att årsavgiften skall ligga kvar på kronor 900:-  även i år. 
 
  
§ 14 Avtalsförslag avseende ledningsrätt mm. 

Roland Alvinger redogjorde för innehållet i ett avtalsförslag mellan Öbolandets 
Samfällighetsförening och Trosa kommun, som förhandlats fram i en arbetsgrupp med 
Thomas Holm som ordförande. Roland Alvinger poängterade att det är direkt avgörande för 
den fortsatta processen avseende utbyggnad av VA-system på Öbolandet/Lagnöviken att ett 
beslut att godkänna detta avtalsförlag fattas av såväl årsstämman i Öbolandets 
Samfällighetsförening som av Kommunfullmäktige för den 30 juni 2009. Den preliminära 
tidplanen för anslutning till kommunalt V/A-system skulle då kunna innebära att detta kan 
inledas 2010 – 2011. Stämman beslutade godkänna avtalsförslaget. 

 
§ 15  Överklagande detaljplan Edanö Backe 
 Ett överklagande pro forma, utan angivande av skäl, av detaljplanen för Edanö Backe har 
 efter styrelsebeslut den 22 mars, pga av inkommen motion, gjorts per den 3 april, i syfte 
 att behandlas på föreningens årsmöte. På efterföljande styrelsemöte den 19 april 
 beslutade dock styrelsen via ett majoritetsbeslut att rekommendera stämman att ej fullfölja 
 detta överklagande pga att det strider mot föreningens stadgar att engagera föreningen i 
 rättsprocesser av denna art. 
 Styrelsens förslag till stämman är således att överklagandet ej skall fullföljas. 
 En majoritet av deltagarna vid stämman röstade för styrelsens förslag. 
 Överklagandet fullföljes således inte. 
 
§ 16  Behandling av skriftliga motioner 
 Två motioner har inkommit. 
  
 1. Motion från Gunnar Wrangby.  
     Upprustning av promenadvägarna, röda och gula slingan ,samt placering av bänk 
     uppe på allmänningen. Styrelsen yrkade bifall. Stämman beslutade enligt yrkandet. 
  
 2. Motion från Gunnel och Stefan Karlmark 
     Motionen gäller:  dels förslag att fullfölja överklagandet av Kommunfullmäktiges beslut 
    att antaga detaljplan för Öbolandet 2:1 m fl Edanö Backe. Styrelsen 
    yrkade avslag till detta i enlighet med sin rekommendation i § 15 ovan. 
    Stämman beslutade enligt yrkandet.  
         
    dels förslag att verka för att kommunen snarast övertar kostnads- och 
    underhållsansvaret för vägbanken och bron till Öbolandet. 
    Styrelsen yrkade bifall till detta. Stämman beslutade enligt yrkandet. 
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§ 17 Övriga frågor. 
  
 Justerat protokoll från årsstämman utsändes med sommarmeddelandet i juni, samt anslås på 
 föreningens anslagstavla vid Edanö Gård. 
  
 Midsommarfirandet sker som vanligt på ängen vid tennisbanorna. Klockan 10.00 kläs 
 midsommarstången och kl. 14.00 börjar dansen. Margareta Hertelius efterlyste musikanter 
 och föreslå att de som kan spela gitarr, fiol, dragspel etc tar med sina instrument. 
 
 
 Mötet avslutades.  
  
 Vid protokollet:      Justeras:  

 
 
…...................................     …................................ 
Eva Schreil           Maria Bergom-Larsson 
 
 
Ordförande:  
 
 
….....................................     …................................... 
Roland Alvinger       Connie Backevik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


