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Protokoll 
Fört vid ordinarie årsstämma med medlemmarna i 
Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lund 

 
Mötet hölls i Vikingaskolan den 18 april 2018. 
 

 

 Lund i april 2018 
 

 
§ 1 Styrelsens ordinarie ordförande Tore Persson öppnade årsstämman och 

hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. 
 

§ 2  33 st. närvarande medlemmar, representerande 29 fastigheter, skrev in sig i 
deltagarförteckningen. Förteckningen godkändes som röstlängd. (BILAGA 1.)  
 

§ 3 Stämman ansåg att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid. (BILAGA 2). 
 

§ 4 Till ordförande för årsstämman valdes Tore Persson. 
 

§ 5 Till sekreterare för årsstämman valdes Lars-Göran Nilsson. 
 

§ 6 Kajsa Forkman och Marianne Lunderquist till protokolljusterare samt 
rösträknare för stämman.  
 

§ 7 Dagordningen godkändes (BILAGA 2 tillsammans med kallelsen).  
 

§ 8 Ordförande redogjorde för förvaltningsberättelse.  

§ 9 Ordinarie revisor Ingemar Oscarsson redogjorde för årets revision.  
Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

§10 Balansräkningen  fastställdes och godkändes. Resultatrapporten 
godkändes. 
 

§11 I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen 
ansvarsfrihet för den gångna förvaltningsperioden. Berörda handlingar lades 
efter godkännande av årsmötet till handlingarna. 
 

§12 Inga motioner hade inkommit. 
 

§13 Årsmötet beslutade att för innevarande år fastställa arvodet till styrelse 
(14 000:- ) och revisorerna (1 000:- ).  
 

§14 Fastställande av utgift/inkomststat samt debiteringslängd: Styrelsens förslag 
om preliminärt månadsuttag godkändes och stämman beslöt att för tiden 
fram till nästa årsmöte skall avgiften vara 100:-/mån som debiteras årsvis 
med 1200:-.  
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§15 Valberedningen hade skriftligen lämnat in föreslaget att till samfällighetens 
ordförande genom omval välja Tore Persson. Årsstämman valde i enlighet 
med valberedningens förslag Tore Persson till samfällighetsföreningens 
ordförande. 
 
Till övriga styrelsemedlemmar valdes i enlighet med valberedningens 
förslag: Kerstin Bergman (omval), Arvid Elmér (omval)  och Lars-Göran 
Nilsson (omval) samt som suppleant Lars-Gösta Jardevall (omval). Som 
suppleant för den vakanta platsen valde stämman Joakim Roubert.  
 

§16 Ordförande föreslog till revisorer Sten Olsson och Ingemar Oscarsson som 
omvaldes. Till suppleanter för dessa föreslogs Bertil I Nilsson och Mona 
Bülow som båda omvaldes. 
 

§17 Till valberedning valdes Jan Johansson och Per-Olof Eriksson. 
 

§18 Om TV-utbudet. TV3 och Kanal 5 har under våren försvunnit ur 
samfällighetens utbud eftersom de övergått till sändningar med HD-teknik 
vilket kräver byte av kanalmottagare i samfällighetens anläggning. 
Styrelsen presenterade två alternativ angående TV-utbudet för beslut av 
stämman. Underlag för dessa alternativ presenterades och hade även 
lämnats skriftligen tillsammans med kallelsen till årsstämman (BILAGA 2). 
Alternativ A: Låt Kanal 5 och TV3 utgå permanent.  
Alternativ B: Investera i ny utrustning och ta in Kanal 5 och TV3 i vårt utbud 
igen. 
 
Före omröstning frågade ordföranden om det  tillgängliga underlaget kunde 
anses tillräckligt för att kunna välja mellan de två alternativen. Stämman 
ansåg att så var fallet. 
 
Stämman beslutade, med klar majoritet, genom öppen omröstning att TV3 
och Kanal 5 utgår permanent (Alternativ A). Ingen rösträkning begärdes. 

 
§19 
 
 
 
 
§20 
 
 
 
 
 

Om möjligheten att upplösa samfällighetsföreningen. Efter konsultation av 
Lantmäteriet bedömmer styrelsen en upplösning av samfällingheten som i 
praktiken inte genomförbar. Stämman ansåg att informationen och 
bedömningen som lämnades av styrelsen var tillräcklig. 
 
Övriga frågor. Skymningsreläet för belysningen på västra området fungerar 
vissa dagar inte tillfredsställande. Styrelsen följer upp och beställer ev. ett 
byte av reläet. 
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§21 Detta protokoll skall finnas tillgängligt hos sekreteraren Lars-Göran Nilsson, 

Angantyrs gränd 8, efter den 1 maj 2018. 
 
§22 Ordförande framförde samfällighetsföreningens tack till styrelsemedlemmar, 

suppleanter, revisorerna och valberedning. Ordförande tackade därefter de 
närvarande medlemmarna för visat intresse och förklarade årsstämman 2018 
för avslutad. 

 
  

Lund dag som ovan  
 
 
 
 Lars-Göran Nilsson  
 mötessekreterare 
 

Justeras 
 
 
 
 ....................................  ................................... 
 Kajsa Forkman    Marianne Lunderquist   


