
 
Protokoll Årsmöte 
 
Fört vid årsmöte 2015-03-25 
Plats: Närlundaskolans matsal 
Representation: 45 personer närvarande vid årsmötet 
 
Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet 
 
1. Mötets behöriga utlysande 
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
 
2. Val av ordförande 
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen. 
 
3. Val av sekreterare 
Till mötets sekreterare valdes Anna Leander Nyberg. 
 
4. Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Patrik Nyberg och Göran Tode 
 
5. Fastställande av dagordning 
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes. 
 
6. Fastställande av beslutsordning 
Beslöts att varje fastighet har en röst och att beslut tas med handuppräckning såvida annat ej påfordras. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 
Efter kort frågestund godkändes verksamhetsberättelsen. 
 
8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall 2014 
Kassör Ander Overland redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2014 och konstaterade att utfallet i den 
ordinarie verksamheten i stort sett följt budget, bortsett från kostnad avseende vägarbete. Beslut om investering i 
vägarbete fattades i förra årets årsmöte, men budgetrevidering gjordes aldrig. Utfallet för vägarbetet har dock följ 
den beräknade kostnaden och har finansierats med hjälp av nya lån på 400.000.-. 
 
9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Mats Kjellberg. 
 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2014 
Kassör Anders Overland presenterade styrelsens förslag till budget där medlemsavgiften föreslogs oförändrad.  
Stämman beslöt att investera i ytterligare permanent farthinder vid lekplatsen samt infarten 
Sidensvansvägen/Älvnäsvägen/Näktergalsvägen. 
Stämman beslöt att styrelsen tittar vidare på eventuell rensning av diken. 
 



12. Planerade projekt 
Ordförande information om pågående murbygge vid Älvnäs infart. Muren planeras att förlängas ytterligare för att 
undvika att platsen används som uppställninsgsplats för fordon. Ordförande informerade även om planerat 
staketbygge runt stallbyggnaden för att skydda stallet från fåren. 
 
13. Val av styrelseledamöter för kommande perioder 
Nyval gjordes enligt följande: 
Ordförande 2år Hans Christiansen 2 år omval 
Ledamot 2 år Anders Overland 1 år kvar 
Ledamot 2 år Anna Leander Nyberg 2 år nyval 
Ledamot 2 år Royne Carlsson 2 år nyval 
Ledamot 2 år My Blomqvist Olsberg 2 år nyval 
Suppleant 1 år Hanna Frimansson 1 år omval 
Suppleant 1 år Cecilia Speranta 1 år nyval 
Suppleant 1 år Sture Elmberger 1 år nyval 
Suppleant 1 år Mikael Lindström 1 år nyval 
 
14. Val av revisorer 
Till revisorer omvaldes Mats Kjellberg Pål Ross 
 
15. Val av valberedning 
Till valberedning valdes Mikael Bergman och William Heigard 
 
16. Övriga frågor 
Fråga kom upp angående kvarlämnade massor på ängen mellan Näktergalsvägen/Älvnäsvägen. Styrelsen tar 
upp detta med kommunen. 
 
Fråga kom upp angående planerad belysning. Ordförande informerade om planen att fortsätta att installera 
belysning vid kritiska punkter och att vi för att kunna genomföra detta kommer ta kontakt med berörd 
fastighetsägare för anslutning.  
 
Gång och cykelvägen mellan Älvnäs och Närlunda används av mopeder och motorcyklar, vilket är förbjudet. 
Detta skapar oro för säkerheten för barn som går och cyklar på denna väg!  
 

Lång diskussion avseende hastighetsbegränsningar i området och att dessa inte hålls. Antalet barn i yngre åldrar 
blir fler och vi uppmanar alla att respektera hastighetsbegränsningarna! Farthinder kommer fortsatt att användas 
som metod för att få ned hastigheten på kritiska ställen. Ordförande informerade om kommande aktiviteter i 
Älvnäs och uppmanade till deltagande vid städdagen i april.  

Ordförande informerade om att anslagstavlan vid Hedborgs filial kommer tas bort och flyttas in i busskuren samt 
att en ny spegel är beställd till samma plats. Vi har ett antal planerade aktiviteter i kulturstallet men uppmuntrar till 
fler initiativ. Dock inte privata fester. Hör av er till Anna Leander som koordinerar. 

Diskussion kring kommunens ansvar avseende vägar och underhåll i tätbebyggt område. Beslut om att styrelsen 
undersöker detta vidare.  
 
Fråga avseende grussopning kom upp. Grussopning kommer ske när vädret blir mildare och risken för mer snö 
bedöms som tillräckligt låg. Sms skickas ut innan så att folk har chans att rensa upp grus från dikena. 
 
18. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
Älvnäs den 25 mars 2015 
 
 
 
Hans Christiansen     Sture Elmberger 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Patrik Nyberg     Göran Tode 


