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Styrelsens beredning av motioner inkomna till Extra stämma 2019-07-06  

 

Motion ID 007: Inköpspolicy för NÖS 

Föreningen har sedan i oktober 2016 haft en Attest och konteringsinstruktion som togs fram i 

samråd med revisorerna och den har reviderats i februari 2019, se bilaga, där många av de 

förslag som motionären framför är intäkta. Den kan givetvis kompletteras med ytterligare 

några av de förslag som framförs men det får inte leda till att det blir för tungt och byråkratiskt 

att hantera. 

Mallar finns för avtal gällande väghållning, slitageersättning, nedläggning av rör/kabel i 

vägområde, beställning samt offertinfordran för vägunderhåll dessa har hämtats från REV. 

Styrelsen måste kunna ta fram mallar och andra hjälpmedel för sitt arbete utan att allt ska 

godkännas av årsstämma då detta leder till onödigt krångel.  

Som framgår av instruktionen så regleras att om kostnad inte finns med i budget eller 

överskrider budget med 10.000:- så ska den motiveras och beslutas på ett styrelsemöte 

samt att revisorerna ska informeras. Det framgår även att styrelsen kan besluta om 

investeringar upp till ett basprisbelopp (idag 46.500:-) men över detta måste det godkännas 

av årsstämma, vilket är lägre än vad motionären föreslår. 

Vid de flesta inköpen har jämförelse mellan minst 2 olika leverantörer gjorts, dock inte alltid 

via offerter utan priser och villkor har hämtats från nätet. 

 

Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar 

- att motionen får anses vara besvarad med vad här yttrats och att instruktionen 

kompletteras med att minst två offerter begärs 

 

Motion Avslag vägbelysning 

Då styrelsen har lagt fram en framställan gällande vägbelysning är det normalt att den/de 

som yrkar avslag på denna kommer på stämman och argumenterar för varför den ska avslås 

och om framställan sedan antas av stämman faller motionen. 

 

Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar 

- att motionen får anses vara besvarad med vad här yttrats 
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Motion Avveckling av Sjövattenanläggning 

Styrelsen föreslog samma sak som det motionsställaren framför till årsstämman 2019-04-21 

men som då blev bordlagt till årsstämman 2020 men för att kunna göra en korrekt budget 

och förslag till utdebitering för 2020 behövs beslut gällande sjövattnets fortsatta existens tas 

under 2019. 

Mot ovan angiven bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar 

- att motionen antas och att sjövattnet avvecklas 1 år efter det att VA är 

färdigställt och att inga investeringar görs i anläggningen fram till dess 
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