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Samfälligheten Porfyren 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till  
årsstämma 

 
  
   

 

Styrelsen hälsar medlemmarna 
Välkomna till ordinarie årsstämma 

Onsdagen den 11 mars kl. 19.00 
i Lillsjöskolans matsal 

 
 

Verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar bifogas 
 
 

Styrelsen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                               
   

 2

Dagordning för årsstämman den 11:e mars 2009 
1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av röstlängd 

3. Fastställande av dagordning 

4. Stadgeenlig kallelse till stämman 

5. Val av funktionärer för stämman 

• Ordförande och sekreterare 

• Två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Styrelsens ekonomiska redovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Underhållsplan 

• Beslut om byte av garageportar 

• Beslut om löpande underhåll 

• Beslut om avsättning till underhållsfond 

• Beslut om förvaltning av fonden 

• Beslut om underhållsinsatser 2009 

• Beslut om kostnadsram för underhåll 2009 

11. Q-park  Beslut om extra parkeringstillstånd 

12. Motioner från medlemmarna 

13. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för år 2009 

14. Val av funktionärer för år 2009 

• Ordförande  mandattid 1 år 

• Tre ordinarie medlemmar          ”      2 år 

• Två styrelsesuppleanter          ”      1 år 

• Två revisorer           ”      1 år 

• Två revisorssuppleanter          ”      1 år 

• Val av maskinister          ”      1 år 

• Valberedning           ”      1 år 

15. Övriga frågor 

16. Meddelande om hur protokollet från årsstämman kommer att göras tillgängligt 

17.  Avslutning av stämman 
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 
 
 
 
Styrelsen för Porfyrens samfällighetsförening får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för år 2008. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande       Pär Söderblom 
Sekreterare       Karin Mossberg 
Kassör              Ekkehart Lötzsch 
Ledamöter        Darius Pawlowski 
                         Lena Karlsson 
                         Sami Ouachi 
                         Göran Inestam 
Suppleanter      Therese Hässelbäck 
                         Lars Thorsberg 
                          
 
Styrelsen hade 7 st. sammankomster under året.. 
 
Underhåll 
De traditionella vår- och höststäddagarna har hållits och våra gemensamma markområden har 
putsats och fejats under gräsklippnings- och städkvällarna under sommarhalvåret. 
 
Underhållsplan 
För att komma tillrätta med kostnaderna för underhåll av våra anläggningar har ett förslag till 
underhållsplan utarbetats. 
 
Inventarier 
En redovisning av samfällighetens inventarier har tagits fram 
 
Hemsida 
Vår gamla hemsida har putsats upp och förväntas komma i full drift under 2009  
 
Ekonomi 
Ekonomin är god, även om året har givit ett underskott på 16 000 kr bland annat beroende på 
att kostnader framtagning av underhållsplan samt reparationer i ett garage belastat året. 
Resultatet är något bättre än budgeterat bl. a. beroende på lägre kostnader för snöröjningen. 
  
Till sist 
Vill styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna året och för de arbetsinsatser som gjorts i 
samband med vår- sommar och höstunderhåll och för alla övriga initiativ som tagits. 
 
På styrelsens vägnar 
 
Pär Söderblom 
Ordförande 


