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Styrelsens svar på motioner från Lars Öhman samt rekommendation till stämman

Motion gällande stadgeändring (spärr-regel)
Lars och Inger Öhman föreslår i sin motion att föreningens stadgar kompletteras med
en paragraf som föreskriver att minst 15 fastigheter är representerade på en
föreningsstämma för att stämman ska vara beslutsmässig.
Styrelsens åsikt är att en sådan inskränkning i stämmans beslutsmässighet vore olycklig
och att förödande konsekvenser för vår samfällighet riskeras. Föreningsämman utgör
samfällighetens enda och suveränt beslutande organ och situationen att en stämma som
samlas skulle befinnas vara icke beslutsmässig är på intet sätt önskvärd.
Beslutande i en demokrati är de som väljer att engagera sig och i vårt fall vara
representerade på föreningstämmorna. Demokratiska principer tillgodoses genom att
var och en ges tillfälle att genom egen närvaro eller via ombud med fullmakt göra sin röst
hörd.
Genom att kallelse till stämman tillställs samtliga i stadge-enlig tid kan alla medlemmar
planera på vilket sätt de vill representeras på stämman. Den föreslagna
ändringen av stadgarna riskerar att göra de som engagerar sig och kommer till
stämman icke beslutsmässiga, vilket inte skulle gagna samfällighetens syfte
Föreningens stadgar är Lantmäteriets standardstadgar för vår typ av samfällighet och
styrelsen ser inga fördelar med att införa den föreslagna förändringen.
Mot bakgrund av ovanstående så rekommenderar styrelsen stämman att icke tillstyrka att
den av motions-ställaren föreslagna stadgeändringen genomförs.
Motion gällande förändringar i dokumentet ”Beslutsordning vid trädfällning”
Lars Öhman vänder sig i sin motion mot det dokument rörande trädfällning som
föredrogs på ordinarie stämma den 30 april 2005 och då vann stämmans
godkännande. Vid detta tillfälle lämnade Lars Öhman in en skriftlig reservation mot
styrelsens förslag, vilken bifogades protokollet från årsstämman.
Då Lars Öhman i sin motion endast redogör för grunderna för sitt ställningstagande
gällande det dokument som i kraft av stämmobeslut till dags dato har tillämpats, utan
att lämna förslag på hur skrivningen skulle kunna ändras, så bedömer styrelsen att
motionen inte utgör ett adekvat beslutsunderlag för en kommande stämma att ta
ställning till.
Däremot bedömer styrelsen det som angeläget att Lars Öhman inkommer med konkret
förslag till ändring, varefter styrelsen kommer att behandla detta och sträva efter att
uppnå ett så gott samförstånd som möjligt i denna fråga.

