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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Krokviks Samfällighetsförening den
27 maj 2018.
§1

Styrelsens ordförande Gösta Mellquist öppnade föreningsstämman och hälsade
alla välkomna.

§2a

Gösta Mellquist valdes till ordförande vid stämman.

§2b

Mikael Thörner valdes som sekreterare vid stämman.

§2c

Olle Sjöbring och Anders Barkman valdes som justeringsmän, tillika
rösträknare.

§3

Stämman godkände föreningsstämmans behöriga utlysande.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Vid ankomst upprättades förteckning och röstlängd över närvarande medlemmar
enligt nedan.
Närvarande medlemmar räknades till 24st och representerade hus 4, 8, 12, 18,
20, 22, 32, 36, 38, 40, 48, 54, 62, 70, 74, 80, 90, 92, 96, 98, 100, 108, 110, 116.
Av dessa var 20st medlemmar röstberättigade varav 4st med fullmakt.
Inga medlemmar hade överlåtit sin rösträtt med fullmakt.

§6

Gösta Mellquist föredrog verksamhetsberättelsen.
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
Ingvar Lundahl föredrog förvaltningsberättelsen och redovisade balansrapport
och resultatrapport.
Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen.

§7

Maria Block föredrog revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet samt fastställa balansräkning.

§8

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
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§9a

Gösta Mellquist föredrog styrelsens förslag gällande uppdaterade trivselregler.
Stämman beslutade att godkänna ny utgåva av trivselregler.
Vid genomgången uppkom önskemål om kompletterande information gällande
vår hjärtstartutrustning samt att detta genomförs på kommande aktivitetsdag.
Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att genomföra informationen.

§9b

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§10a

Styrelsearvoden för 2018 föreslogs vara 50 000kr + sociala avgifter
(oförändrat).
Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§10b

Revisionsarvoden för 2018 föreslogs var 4 500kr + sociala avgifter för revisor
och 500kr + sociala avgifter för revisorssuppleant.
Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§11

Ingvar Lundahl föredrog förslag till budget 2018 samt debiteringslängd.
Stämman beslutade att fastställa budgeten enligt förslaget samt fastställa
årsavgiften till 3 400kr per fastighet.
Gösta informerade om genomförda underhållsåtgärder avseende dränering på
Saravägen och grusbyte på bouleplanen samt att finansiering sker genom uttag
ur föreningens underhållsfond.

§12a

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter
• Gösta Mellquist (omval) som ordförande på 2år
• Claes Höckersten (omval) som ledamot på 2år
• Mikael Thörner (omval) som ledamot på 2år

§12b

Stämman beslutade att välja följande suppleanter
• Lars Dahlberg (nyval) som suppleant på 1 år
• Lars Bernfjord (omval) som suppleant på 1 år

§12c

Stämman beslutade att välja följande revisorer
• Maria Block (omval) som revisor på 1 år
• Hans Skoglund (omval) som revisorssuppleant på 1 år
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§12d

Stämman beslutade att välja följande valberedning på 1 år
• Anders Barkman som sammankallande (omval)
• Kurt Svensson (omval)

§13

Gösta Mellquist informerade om att vår bouleplan upprustats.
Pontus Gunnäs och Lars Bernfjord informerade om att en turnering planeras och
hoppas att så många som möjligt kan medverka.
Gösta Mellquist informerade om kommande aktivitetsdag 2018-07-07.
Föreningens hantering av personuppgifter enligt GDPR diskuterades och
styrelsen informerade om att frågan hanterats på det senaste styrelsemötet. Vilka
uppgifter, dess syfte och var den arkiveras kommer att sammanställas inom
styrelsearbetet.
Sophanteringen vid badstranden har inte varit tillräcklig och sopor har kastats
vid sidan av de sopkärl som finns idag. Medlem har på eget initiativ kontaktat
Kungsbacka kommun och framfört klagomål. Frågan hanteras av Krokviks
Intresseförening. Ordföranden ombads att ta upp frågan i detta forum.
Pontus Gunnäs informerade om att han tillsammans med Johan Ehn tar initiativ
till att samla frivilliga för att planera och genomföra årets midsommarfirande.

§14

Stämman beslöt att protokolljustering sker lördagen 2018-06-02 kl.12.00 hos
Mikael Thörner, Johannavägen 90 samt att anslående görs i respektive sophus
och på föreningens hemsida.

§15

Ordförande Gösta Mellquist tackade de närvarande och förklarade
föreningsstämman avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Mikael Thörner

Gösta Mellquist

Justeringsman

Justeringsman

Olle Sjöbring

Anders Barkman
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