
 

 

 

 

 

Kallelse till extra stämma  
Söndag 9 april 2017 kl 18:00 Humlebråten, Ödsmål 

Dagordning 

1. Val av ordförande för stämman. 

2. Val av sekreterare för stämman. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Framställningar från styrelsen 

1. Stadgeförändringar: (stadgarna finns på vår hemsida www.nas-galtero.se under 

Protokoll) 

 § 5 – Styrelse säte, sammansättning: För föreningen skall finnas en styrelse med säte 

i Stenungsund. Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och tre suppleanter. 

Förslag till ändring: styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst 

två och högst tre suppleanter. 

 

 § 11 Räkenskapsperiod: Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juli-30 juni 

Förslag till ändring: Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31 december 

 

 § 13 Föreningsstämma: Ordinarie stämma skall årligen hållas under september 

månad på tid och plats som styrelsen bestämmer 

Förslag till ändring: Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och 

 plats som styrelsen bestämmer 

 

 § 15 Motioner: Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen 

tillhanda senast under juli månad. 

Förslag till ändring: ……….Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara 

styrelsen tillhanda senaste under januari månad. 

 

2. Information om planerade vägarbeten 

3. Information om planerade dagvattenarbeten 

4. Arbetsdagar i vår söndag den 7 maj och i höst söndag den 8 oktober. 

5. Ordinarie stämma söndag den 3 september 
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5. Motioner från medlemmarna 

Motion 1: Lars och Lotta Theander , Näs Mossväg 9 
Kan inte medverka på mötet den 19/3 men skickar in denna motion angående underhåll/åtgärd 
av Näs Mossväg. Vägen har på sina ställen en sluttande vägbana vilket märks väl speciellt under 
vintertid när is och snö lägger  sig. Det har också blivit en del hål i vägbanan som vi försöker fylla 
igen, men det håller inte då det går tung trafik till fastigheterna. Även sly- och trädväxtligheten 
tränger på ut mot vägbanan som är tillräckligt smal ändå. 

 

 

Motion 2: Yvonne och Kjell Johansson, Skruvbergsvägen 12. 

1. Det vore önskvärt att det blev uppsatt en spegel i kurvan vid Fritzells hus. När man går där och 
det blåser hör man inte om det kommer en bil. 

 
2. Vid nedgrävningen av fiberkabeln så har det uppkommit problem på Skruvbergsvägen. 
Vattnet som rinner i grävfåran som nu är igentäppt rinner nu upp under asfalten och ner på 

grusvägen till fastigheterna Skruvbergsvägen 10-18. Det orsakar underminering av grusvägen 
samt att vi har varit tvungna att göra en skåra i vägen så att vattnet rinner ner i diket på vänster 
sida av vägen. Vid minusgrader och snö blir det en isbark som växer p.g.a vattnet som finns där. I 
början på grusvägen. Sen är den asfalterade vägen feldoserad så att regnvattnet rinner ner på 
grusvägen. Det blir mycket vatten sammanlagt som rinner ner på Skruvbergsvägen. Då vi har 
huset längst ner får vi mycket vatten på tomten. Vatten följer den lättaste vägen. Åtgärd inom 
rimlig tid önskas. 

 
Motion 3 Mikael Flood, Västra Söskärsbacken 10 

Att styrelsens ersättning ökas så att detta motsvarar marknadsmässiga nivåer. 
Ordförande 1Pbb/år. Om tjänsten delas (vice ordförande vald) delar de på beloppet. 
Var Ledamot 0,25 Pbb/år 
Var Suppleant 0,10 Pbb/år. 
 
Skäl för anförandet: 
Det naturliga urvalet som förväntas av att medlemmar i ett frivilligt ”rullande” schema skulle 
inträda i Styrelsen är i PRINCIP OBEFINTLIGT! Medlemmarnas skäl för att ”stå utanför” är 
vanligtvis att man deltar i så mycket annat, inte har tid, inte vill eller kanske redan suttit i 
Styrelsen, naturligtvis finns även legitima godtagbara skäl! 
Konsensus av ovan innebär att det svårligen går att hitta NYA Styrelsemedlemmar samt att den 
”naturliga” successionsordningen hackar rejält. 
Med detta utgångsläge ”tvingas” vanliga hederliga medlemmar sig nödgade att ställa upp – detta 
är inte skäligt – för sådan insats skall det GRATTIFIERAS. 
 
Vi alla kan fundera över vad som sker och till vilken kostnad om dessa ”snälla individer” helt 
enkelt säger NEJ TACK framöver? 
Undertecknad är beredd att betala 2 000kr till / år för denna ”vänliga gest”. 
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Motion 4: Patrik Vacklid, Söskärsvägen 3 

  Gabriella Glimstedt, Änghagsstigen 4 

  Karin och Johan Bergner Söskärsvägen 1 
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6. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 

Då inkomst- och utgiftsstat (budget) och debiteringslängd (”medlemsavgift”) enligt 

stadgarna ska hanteras på ordinarie stämma avser styrelsen återkomma med dessa till 

stämman i september. 

 

7. Val av ersättare till avgående styrelsemedlemmar 

Ordförande Rebecca Palmgren samt Patrik Aspebrant har avsagt sig sina uppdrag. 

Valberedningen föreslår följande  

Ordförande: Åke Rohlén 

 Suppleant: Jonny Lundén 

 Suppleant: Henrik Jensen 

 

8. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

9. Stämman avslutas. 

 
 

 
Om du har frågor vänligen kontakta oss på: nas-galtero@odsmal.info 
 
Brev skickas till: Näs-Galterö Samfällighet  
 c/o Rebecca Palmgren 
 Södra Skruvbergsbacken 11 
 444 96 Ödsmål 
 
 
 

Välkommen till extra stämma 
Styrelsen 
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