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Årsmöte Sjunnens samhällsförening 180322 
Dagordning: 

1. Ordförande Fredrik Esseen förklarar mötet öppnat. 
2. Iron Henriksson väljs till mötets ordförande och Theresia Bohman Käck till mötets 

sekreterare. 
3. Till justerare väljs Gustav och Madelene Svensson 
4. Enhälligt ”Ja” på att mötet utlösts på rätt sätt. 
5. Dagordning fastställs. 
6. Sekreterare läser upp Verksamhetsberättelse för 2017 vilken godkännes. Se bilaga 1. 
7. Kassör Christina Svensson läser upp Förvaltningsberättelse för 2017 vilken 

godkännes. Se bilaga 2. Samhällsföreningen har gått med en förlust på -2343 kronor 
under 2017. 

8. Revisor Berit Oskarsson läser upp Revisionsberättelse för 2017 vilken godkännes. Se 
bilaga 3. 

9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för å 2018. 
10. 2017 hade samhällsföreningen 107 betalande medlemmar. Medlemsavgiften uppgår 

till 50 kr/hushåll och har varit konstant sedan samhällsföreningen bildades. 
Diskussion kring att höja avgiften, särskilt nu när lokalen renoverats under våren 
2018. Beslut tas om att höja medlemsavgiften till 100 kr from 2019. 

11. Valberedningen, Nils-Jörgen Josefsson och Rolf Melsås  lägger fram förslag till val av 
styrelsemedlemmar.  
Till Styrelsen väljs för 2 år:  

• Vice ordförande: Göran Nilsson 
• Sekreterare: Theresia Bohman Käck 
• Kassör: Ulrika Bernström 

(Övriga: Ordförande Fredrik Esseen, vice sekreterare Sara Franzén –  vardera 1 år 
kvar) 
Till Ledamot väljs för 2 år: 

• Jan-Åke Johansson 
• Suzette Johansson 
• Johanna Granlöf 

(Övriga: Susanna Dahlskog och Malin Eriksson, vardera 1 år kvar) 
12. Till revisor väljs åter Berit Oskarsson på 2 år. Malin Ek har 1 år kvar. Till valberedare 

för 2019 väljs åter Nils-Jörgen Josefsson samt Rolf Melsås 
13. Övriga frågor: 

• Diskussion kring hur vi kan höja Sjunnens status för att fler ska vilja bo här. 
Negativt för samhället är att dagis blivit nerlagt.  Väntar på att kommunen ska 
rusta upp lekparken och Fredrik följer regelbundet upp hur detta fortlöper. 

• Ventilationen i Karlsbergsgården ska åtgärdas framöver av kommunen. 
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• Tas upp att snöröjningen varit under all kritik i år. Vem ansvarar för 
snöröjningen? Beslut att styrelsen skickar skrivelse till ansvarig. Framkommer 
att Sjunnenborna parkerar sina bilar slarvigt utmed gatorna vilket försvårar 
snöröjningen. 

• Suzette Johansson uppger att kommunen godkänt och mätt ut för 
parkeringsplatser i backen utanför deras tomt. 

• Ulrika och Fredrik kommer ansvara för uthyrning av lokalen till 
samhällsföreningens medlemmar. Hyrkostnad: 150 kr. 

• I höstas kallade ansvarig Anna-Stina Blomqvist  för möte angående 
grannsamverkan. Vid frågor får kontakt tas med Anna-Stina. 

• Använda Facebook-sidan ”Vi i Sjunnen” för att få ut information till boende i 
Sjunnen och är också ett sätt för Sjunnenborna att komma i kontakt med 
styrelsen. 

14. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: 
 
 
………………………………………………. 
Theresia Bohman Käck 
 
 
 
 
 
 
Justerare:  
 
 
………………………………………………..                                         …………………………………………… 
Gustav Svensson            Madelene Svensson 


