Protokoll från extra föreningsstämma 2018
Båleröds samfällighetsförening
Mötet hölls 2018-11-03 på ängen
Närvarande var ca 47 personer inkl. styrelsen.
1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Per Vaadal som hälsade välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes Kenneth Ivarsson och till sekreterare Eva
Solvang.
4. Till justeringsmän valdes Therese Hansen och Karin Samuelsson.
5. Förslag till ändringar i stadgarna. På årsstämman 2018-07-28 beslutades att
godkänna förslag till ändringar i stadgarna, vilket bl a innebär att årsstämman
skall hållas i april månad och att budgetåret följer kalenderåret. Det beslutades
även att förslaget skall godkännas på en ytterligare stämma. Stämman godkände
även vid detta möte förslag till ändringarna av stadgarna.
6. Information i trädfällningssaken.
Den 15:e oktober fick samfälligheten meddelande från Uddevalla Tingsrätt
innehållande följande beslut:
1. Båleröds samfällighetsförenings talan avvisas.
2. Båleröds samfällighetsförening skall betala 38.194:- i rättegångskostnader.
Beslutet gäller en invändning i förhållande till processen, som går ut på att
föreningen inte kan väcka talan/gå till sak i en skadeståndssak.
Beslutet säger också att det är delägarna i samfälligheten, d v s ägarna till de
fastigheter som ingår i samfälligheten som råder över sådana frågor.
Beslutet är alltså inte ett avgörande i skadeståndskravet för avverkning av träd
på den samfällighet som Föreningen förvaltar.
Samfälligheten försäkring:
Täcker sakskostnader/rättegångskostnader intill totalt 250.000:- med en
egenandel på intill 40.000:-.
Per 15:e oktober är det förbrukat 188.000:-. Rest 62.000:-.
Om saken avslutas nu, täcker restkostnaderna rättegångskostnaderna på 38.194:Beslutet innefattar också information om eventuellt överklagande av beslutet.
Ett ev. överklagande skall skickas till Hovrätten för Västra Sverige för ett
”prövningstillstånd”. Frist för överklagande är 5:e november 2018.
Styrelsen har efter värderingar beslutat att överklaga.
Skälet för det är: -styrelsen önskar primärt ett beslut i skadeståndsärendet,
-det kostar inte något att överklaga,
-ev. kostnader belöper på max 5.000:- (advokatkostnader).

Om Hovrätten ändrar Tingsrättens beslut/ger prövningstillstånd, så kommer
handläggningen/saken att återupptas i Tingsrätten.
7. Stämmoprotokollets tillgänglighet. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på
anslagstavlan och Hemsidan och sänds även ut per email.
8. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.
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