
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR.2 Protokoll för Årsmöte
den 5 april 2022, Lerbergets Kyrka, Lerberget

§ 1
Mötets öppnande Ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

§ 2
Mötets behöriga utlysande Stämman förklarade mötet behörigt utlyst. Röstlängden
fastställdes till 24 personer.

§ 3
Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4
Val av ordförande Daniel Edwardsson valdes till ordförande för stämman.

§ 5
Val av sekreterare Anette Carlsson valdes till sekreterare för stämman

§ 6
Val av två justeringsmän/kvinnor Emma Edwardsson samt Roger Lilja valdes.

§ 7
Förvaltningsberättelse för 2021 Daniel Edwardsson läste upp förvaltningsberättelsen
och denna lades till handlingarna.

§ 8
Revisionsberättelse för 2021 Daniel Edwardsson läste upp revisionsberättelsen och
denna lades till handlingarna.

§ 9
Frågan om ansvarsfrihet för 2021 års styrelse Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10
Inkomna motioner Inga motioner har inkommit.

§ 11
Ersättning till styrelsen Stämman godkände tidigare fastslagna arvodena.



§ 12
Information angående budgeten 2022 Daniel Edwardsson redogjorde för vissa
förändringar som gjorts i budgetförslaget för 2021.

§ 13
Styrelsens förslag till budget 2022 Stämman beslutade att godkänna föreslagen
budget för 2022.

§ 14
Val av två styrelseledamöter på två år. Anja Ek och Daniel Edwardsson omvaldes
som ledamöter på två år. Jonas Jeppsson, Anette Carlsson och Bertil Ziegler är invalda
sedan tidigare och sitter sitt andra år.

§ 15
Val av styrelsesuppleant på ett år Rune Hellgren omvaldes.

§ 16
Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år Marie Evald och Ulrika Friberg
omvaldes till revisorer och Peter Johansson omvaldes till revisorsupplenat

§ 17
Val av valberedning Ingen valdes till valberedning då intresse saknades.

§ 18
Övriga frågor Daniel Edwardsson informerade om att 4 av föreningens infarter med
stolpar kommer att ersättas med grindar och endast styrelsen kommer att ha nycklar till
dessa. Önskemål framfördes om att påpeka för samtliga radgarage-ägare om brand-
risken i garagen och att det därför är mycket viktigt att de endast använder garagen för
uppställning av bilen och inte som förråd. Vid eventuell brand blir man personligen
ansvarig för kostnaderna. Eways informerade om laddstolpar till elbilar före mötet.

§ 19
Meddelande om tid o plats för stämmoprotokoll Inom 14 dagar finns
stämmoprotokollet upplagt på föreningens hemsida och den som önskar ett
pappersexemplar kan hänvända sig till Anette Carlsson på Betesvägen 48.

§ 20
Mötets avslutande Ordförande tackade för deltagandet och engagemanget och
avslutade mötet.
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